
 
 

 
 

 

   
 

 
                            

HOTĂRÂRE 
privind rectificarea  bugetului local in trim.II al anului 2022 

 
 

Consiliul Local  Bucșani, județul Dâmbovița, întrunit în ședință ordinară  pe luna 
iunie   2022,   având în vedere: 
 

 proiectul de hotarare nr 6230/23.06.2022 privind recrificarea bugetului local in trim II al anului 
2022 ; 

 raportul  compartimentului CTIL-AP nr. 6227/23.06.2022 privind rectificarea bugetului local, prin 
suplimentare si virari de credite in trim II al anului 2022; 

 extrasul de cont  al AJPIS  Dambovita – ajutor incalzire lemne - din data de  31.05.2022 ; 
 extrasul de cont  al AJPIS  Dambovita – ajutor incalzire lemne - din data de  29.06.2022 ; 
 prevederile  art.  49 , alin. (5) si  alin.(12) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu 

modificările și completările ulterioare ; 
 Dispozitia Primarului nr. 142 din 29.06.2022 privind rectificarea bugetului local in trim II al 

anului 2022 ; 
 prevederile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificari si completari ; 
 prevederile art. 129, alin. (4), lit.,,a”  din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 
 avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Bucșani, jud. 

Dâmbovița ; 
    
           În temeiul art. 196 alin. (1), lit. ,,a’’  din  OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
 

 
HOTĂRĂȘTE  : 

 
 Art. 1.   Se aproba rectificarea bugetului local ,  in trim.II al anului 2022 , dupa cum urmeaza : 

 

I. Suplimentare buget : 
 

A. Partea de venituri buget local , se suplimenteaza, dupa cum urmeaza : 
- mii lei  

Indicator Denumire indicator An 2022 Trim II 
16.02.02.02 Impozit jloace transport persoane juridice 20,00 20,00 

36.02.06 Taxe speciale 2,00 2,00 
42.02.34 Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei  4,00 4,00 
37.02.03 Venituri din sectiunea de functionare ptr finantarea sec dev +100,00 +100,00 
37.02.04 Varsaminte din sectiunea de functionare -100,00 -100,00 

TOTAL 26,00 26,00 
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B. Partea de cheltuieli se suplimenteaza  , dupa cum urmeaza : 

- mii lei - 
Cod  Cap. Cod 

Subcap. 
Titlu Art. Alin. An 2022 Trim II 

  
65.02  

Invatamant 
65.02.03.01 
Invatamant 
prescolar 

20  
Bunuri si 
servicii 

20.05 
Bunuri de natura 

obiectelor  de 
inventar 

20.05.30 
Alte obiecte de 

inventar 

22,00 22,00 

68.02 
Asigurari si Asistenta 

Sociala 

68021501 
Ajutor social 

57 
Asistenta 
sociala 

57.02 
Ajutoare sociale 

57.02.01 
Ajutoare sociale 

in numerar 
4,00 

 
4,00 

Total 26,00 
     
 In urma acestei rectificari , veniturile totale ale  bugetului local sunt in suma de 34.011,00 mii lei , iar 

cheltuielile totale sunt in suma  37.560,00 mii lei.  
II. Virari  de credite    
A. Partea de cheltuieli se rectifica , dupa cum urmeaza : 

                                                                                                                                                -   mii lei - 
Cod  Cap. Cod 

Subcap. 
Titlu Art. Alin TRIM.II 

Anulări Suplimentări 

6502 
Invatamant 

65.02.03.01 
Invatamant 
prescolar 

70 
Cheltuieli de 

capital 

71.01. 
Active fixe 

71.01.01 
Constructii 

100,00 0,00 

6502 
Invatamant 

65020301 
Invatamant 
prescolar 

20 
Bunuri si 
servicii 

20.05 
Bunuri de natura 

obiectelor de 
inventar 

20.05.30 
Alte obiecte de 

inventar 
0,00 100,00 

Total 100,00 100,00 

 
 

     Art. 2 – Se aproba  modificarea listei de investitii , anexa la prezenta hotarare .      
     Art. 3 – Se valideaza Dispozitia Primarului nr. 142 din 29.06.2022 privnd rectificarea  bugetului 
local in trim II al anului 2022 . 
      Art. 4 - Cu ducerea la îndeplinirea prezentei hotărârii se obligă primarul localității și biroul 
financiar contabil, iar cu comunicarea secretarul localității. 
 
 
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ      Contrasemneaza  , 

     LUPAȘCU IONUȚ MIHAI                       SECRETAR GENERAL AL UAT,  

                                                                                                                                                                                      ROTARU ADRIAN 
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