
 
 ROMANIA                                                      

JUDETUL DAMBOVITA 

CONSILIUL LOCAL BRANEST 

 

                                                                 H O T A R A R E 

Cu privire  la rectificarea  bugetului local  pe anul 2022 

_______________________________________________________________________ 

                                              CONSILIUL LOCAL BRANESTI,JUDETUL DAMBOVITA 

                                                                AVAND IN VEDERE: 

- referatul de aprobare  al primarului  nr. 7073 din 17.11.2022 si 7177 din 23.11.2022 

- raportul comp. contabilitate – buget  inregistrat sub nr. 7074 din 17.11.2022; 

- prevederile H.G. 1306/2022 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia 

Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2022 , pentru unele unitati administrativ  teritoriale; 

- prevederile art.19 alin.1lit.a si alin.2  din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- HCL nr. 13 din 11.02.2022 cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Branesti pe anul 2022 

cu rectificarile  ulterioare; 

-prevederile art.129 alin.2 lit.b coroborate cu alin. 4 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ; 

- raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Branesti; 

In temeiul art.139  alin. 3 , lit. “a” si  ,art. 243  alin .1 lit “a” din OUG nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ:                        

HOTARASTE 

 

Art.1 Se aproba rectificarea  bugetului local pe anul 2022  astfel:  

                                                                                                                                                 mii lei 

Nr

. 

crt 

Denumire indicator Cod 

clasificatie 

Influ 

ente 

An 

Trim.IV 

1. VENITURI  +118,00 +118,00 

 Taxe judiciare de timbre si alte taxe de timbru 07.02.03 +9,00 +9,00 

 Impozitul pe veniturile din transferurile proprietatilor 

imobiliare 

03.02.18 +14,00 +14,00 

 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 

echilibrarea bugetelor locale 

 

11.02.06 

 

+70,00 

 

+70,00 

 Alte impozite si taxe 18.02.50 +14,00 +14,00 

 Donatii si sponsorizari 37.02.01 +10,00 +10,00 

 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea 

locuintei 

 

42.02.34 

 

+1,00 

 

+1,00 

     

2. CHELTUIELI  +118,00 +118,00 

2.1 Autoritati executive 51.02 +12,00 +12,00 

 Bunuri si servicii 20 +12,00 +12,00 

 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 +12,00 +12,00 

 Autoritati executive 51.02.03.01 +12,00 +12,00 

     

2.2 Cultura , recreere si religie 67.02 +14,00 +14,00 

 Bunuri si servicii 20 +14,00 +14,00 

 Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 +3,00 +3,00 

 Apa , canal, salubritate 20.01.04 +1,00 +1,00 

 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 +10,00 +10,00 

 Camine culturale 67.02.03.07 +14,00 +14,00 

     



2.3 Asigurari si asistenta sociala 68.02 +1,00 +1,00 

 Cheltuieli de personal 10 +15,00 +15,00 

 Salarii de baza 10.01.01 +13,50 +13,50 

 Indemnizatii hrana 10.01.17 +1,50 +1,50 

 Asistenta sociala 57 -14,00 -14,00 

 Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 -14,00 -14,00 

 Ajutor social 68.02.15.01 +1,00 +1,00 

     

2.4 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 70.02 +15,00 +15,00 

 Cheltuieli de capital 71 +15,00 +15,00 

 Alte active fixe 71.01.030 +15,00 +15,00 

 Alimentare cu apa 70.02.05.01 +15,00 +15,00 

     

2.5 Transporturi 84.02 +76,00 +76,00 

 Cheltuieli de capital 71 +76,00 +76,00 

 Alte active fixe 71.01.30 +76,00 +76,00 

 Drumuri si poduri 84.02.03.01 +76,00 +76,00 

     

2.6 Invatamant 65.02 0,00 0,00 

 Bunuri si servicii 20 0,00 0,00 

 Furnituri de birou 20.01.01 +1,35 +1,35 

 Materiale pentru curatenie 20.01.02 +2,00 +2,00 

 Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 -4,00 -4,00 

 Posta , telecomunicatii, radio, internet 20.01.08 +0,10 +0,10 

 Deplasari interne 20.06.01 +0,80 +0,80 

 Pregatire profesionala 20.13 -0,25 -0,25 

 

Art.2 Se  aproba  modificarea “Lista investitiilor  publice pe grupe de investitii”  pe anul 2022  

conform anexei  nr.1  la prezentul proiect de  hotarare. 

Art.3 Cu aducerea la indeplinire se obliga primarul ,compartimentul contabilitate –buget si se va 

comunica ,conform legii,prin grija secretarului general u.a.t comuna Branesti. 

Nr.    66 

Data   23.11.2022 

             Presedinte de sedinta                                                                  Contrasemneza, 

                 consilier local                                                                      secretar general uat 

             Diaconescu Mihail Adrian                                                        jr. Oprea Florentina 

 

 
ANEXA nr. 9:Cartuş cu proceduri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii consiliului local 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL 

NR. ....../............1 

 

Nr. crt. Operaţiuni efectuate 
Data 

ZZ/LL/AN 

0 1 2 

1 Adoptarea hotărârii1) simplă  s-a făcut cu majoritate 

calificatăo absolută o 2 

....../....../............ 

2 Comunicarea către primar2) ....../....../............ 

3 Comunicarea către prefectul judeţului3) ....../....../............ 

4 Aducerea la cunoştinţa publică4) +5) ....../....../............ 

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 

individual4) +5) 

....../....../............ 

6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte ....../....../............ 



juridice7), după caz 

Extrase din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare: 

1)Art. 139 alin. (1): "În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate 

absolută sau simplă, după caz. 

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de 

proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 

5 lit. dd), de două treimi din numărul consilierilor locali în funcţie." 

2)Art. 197 alin. (2): "Hotărârile consiliului local se comunică primarului." 

3)Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al 

comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării ..... 

4)Art. 197 alin. (4): "Hotărârile ... se aduc la cunoştinţa publică şi se comunică, în condiţiile legii, prin 

grija secretarului general al comunei." 

5)Art. 199 alin. (1): "Comunicarea hotărârilor...cu caracter individual către persoanele cărora li se 

adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect." 

6)Art. 198 alin. (1): "Hotărârile ... cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la 

cunoştinţă publică." 

7)Art. 199 alin. (2): "Hotărârile ... cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării 

către persoanele cărora li se adresează." 

 

1Se completează cu numărul şi anul hotărârii consiliului local. 

2Se bifează tipul de majoritate cu care s-a adoptat hotărârea consiliulu 
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