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PROIECT DE HOTARARE
pentru va lid a rea Dis pozitiei nr,l37 120.09,2022 privind

rectificarea bugetului pentru anul 2022

-Consiliul Local Cogealac, jud,Constanta, intrunit in sedinta ordinara/extraordinara/
extraordinara de indAta din data de azi _. _;

-Avand in vedere, ProiectLrl de hotarare pentru validarea Dispozitiei nr,137120.09.2022 privind
rectificarea bugetului pentru anul 2022 inregistrat sub nr, 30 / 05.10.2022, Referatul de aprobare a

initiatorului d-lui primar CATI HRISTU - inregistrat sub nr. 8575/05,10.2022, Raportul
nr.8576/05.10.2022, intocmit de d-ra Pacea Daniela din cadrul Compartimentului contabilitate si

urmarire contracte si Avizul Comisilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local
Cogealac nr.l,2 si 3, inregistrate sub nr. I ,nt, l. SI

nr. I avizat pentru legalitate de catre secretarul general al comunei d-na

Jr.Delcea Lenuta;
-lnbazaart,82, alin(1) din Legea nr.27312006 privind Finantele Publice Locale cu modificarile

si completraile ulterioarea, a O.G, nr.1912022 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2022, a
O,M,F,nr.204712022 pentru punerea in aplicare a prevederilor arl32 alin(3)-(18) din O.G nr,1912022 si

a HCL nr. 7 114.04,2022 privind bugetul de venituri si cheltuieli pe an:tJ 2022;
- In temeiul art.l29, alin. (l), alin. (2),lit, ,,b", alin (4) ,d", art.l39, alin (3), lit,,a" si ale art.

196, alin. (l), lit.,,a" din OUG nr.5712019 privind Codul administrativ;

HOTARASTE:

Art.l Se valideaza Dispozitia nr.137120,09.2022 privind rectificarea bugetului pe anul 2022 ce

face pafte integranta din prezenta hotarare dupa cum urmeaza',

Se rectifica bugetul pe trim.lll Ia capitolul 110206 cu suma de 43.000 lei si se

suplimenteazacaprtolul de cheltuieli 51020103-203030 cu suma de 43,000 lei.

Art2. Primarul prin Comparlimentul contabilitate si urmarire contracte va duce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari si secretarul general al comunei va aduce la cunostiinta tuturor factorilor
interesati.
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DISPOZITIE
privind rectificarea bugetului pe anul 2022

-Primarul comunei Cogealac,judetul Constanta, CATI HRISTU;
- Avand in vedere referatul compartimentului contabilitate si urmarire contracte inregistrat sub nr.

rivind Finantele publice Locale cu modificarile si
ivind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe
ale, prevazute la art.29 alin.(5) lit,a) din Ordonanta
bugetului de stat pe anul ZO2Z si a HCL NR,
li pe anul 2022;

- ln temeiul art.3.55, alin,(1), \it.,,c,,, alin,(4), iit,,,a,,,,,b,,, atl,!96, alin,(1), lit,,,b,,din OUG nr,5l/20t9privind Codul administrativ;

DISPUN:

Art.l Se rectifica bugetul pe trim,lil la capitolul 110206 cu suma
capitolul de cheltuieli 51020103-203030 cu suma de 43,000 lei,

Art.2 compartimentul contabilitate si urmarire contracte va
prezentei dispozitii iar, secretarul general al comunei va aduce
interesati,

de 43.000 lei si se suplimenteaza

duce la indeplinire prevederile
la cunostiinta tuturor factorilor
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Nr. 8575/05.10.2022

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTARARE

Pentru vulidareu Dispozitiei nr.1 3 7/20.09.2022
privind reclificareu bugelului pe anul 2022

Consideram necesar si oportun validarea Dispozitiei nr.137120.09.2022, privind rectificarea

bugetului pe anul 2022, avand in vedere prevederile H.G. I 15612022 privind repariizarea sumelor

defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, prevazute la art.29

alin.(5) lit.a) din Ordonanta Guvernuluinr.lg12022 cu privire la rectificarea bugetului de stat

pe anul 2022,pentru rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Cogealac pe anul2022

aprobat prin HCL nr.7114.04.2022, renumerarea personalului privind recesamantul populatiei si

a locuintelor.

Data:

05.t0.2022

PRIMAR,
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N r. 8576/05. 10.2022

RAPORT
LA PROIECTUL DE HOTARARE

Pentru validarea Dispozitiei nr. I 3 7/20.09.2022
privind rectificarea bugetului pe anul 2022

Avand in vedere H.G. I 15612022 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe

valoare adatgata pentru echilibrarea bugetelor locale, prevazute la art.29 alin.(5) lit.a) din
Ordonanta Guvernului m.1912022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022, se

rectifica bugetul pe trim.III Ia capitolul 110206 cu suma de 43.000 lei si se suplimenteaza
capitolul de cheltuieli 51020103-203030 cu suma de 43.000 lei pentru plata personalului
privind recesamantul populatiei si a locuintelor.

Comp.contabilitate si urmarire contracte,
Pacea Daniela


