
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
COMUNA REBRISOARA 
CONSILIUL LOCAL REBRISOARA 

HOTARARE 
Privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli 

al Comunei Rebrisoara, pe anul 2022 

Consiliul Local al Comunei Rebrisoara, intrunit in ~edinta ordinara din data de 29 aprilie 
2022, in prezenta a _13_ consilieri; 
Avand in vedere: 
-Proiectul de hotarare initiat de catre Primarul comunei Rebri~oara 1nregistrat sub nr. 36 din 
21.04.2022; 
- Referatul de aprobare al Primarului Comunei Rebrisoara, foregistrat sub nr. 2738 /21 .04.2022 ; 
-Raportul compartimentului financiar -contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Comunei Rebrisoara, privind necesitatea rectificarii bugetului local, inregistrat sub nr. 2739 
/21.04.2022; 
-Avizul favorabil nr. 2935/ 29.04.2022 al Comisiei pentru buget, finante, activitati economice, 
administrarea domeniului public ~i privat al comunei, amenajarea teritoriului, urbanism din cadrul 
Consiliului local Rebrisoara ; 
-Hotararea Consiliului Local Rebrisoara nr.8/31.01.2022 privind aprobarea Bugetului de venituri 
si cheltuieli al Comunei Rebrisoara pe anul 2022; 
-Decizia nr.4 din 11.04.2022 a Administratiei Judetene a Finatelor Publice Bistrita-Nasaud privind 
repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata 
pentru finantarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul 2022, prin 
care unitatii noastre administrativ -teritoriale i s-a alocat suma de 36 mii lei, transmisa prin adresa 
Nr.BNG_STZ_-1684/11.04.2022, inregistrata la unitatea noastra sub Nr. 2544/12.04.2022. 

In conformitate cu : 
- prevederile Legii nr. 317 din 28.12.2021 - Legea bugetului de stat pe anul 2022 care vizeaza 

administrarea ~i buna gestiune a bunurilor ~i fondurilor publice comunale; 
- prevederile art 23 din Legea Nr. 69/2010 din 16 aprilie 2010 -Legea responsabilitatii fiscal
bugetare , republicata ; 
-prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile 
ulterioare ; 
-prevederile Legii nr.500/2002 privind finantele publice ; 
-prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul prevederilor art.129 al.(l) (2 ) lit ."b" ~i al.( 4) lit.a); art. 139 alin.(3) lit.a); art.I 96 
alin.(l) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului Romanei nr.57 /2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare . 

HOTARA~TE 
ART.I Se aproba BUGETUL GENERAL CENTRALIZAT RECTIFICA T DE VENITURI SI 
CHELTUIELI AL COMUNEI REBRISOARA, aprobat pentru anul 2022 prin Hotararea 
Consiliului Local Rebrisoara nr.8 /31.01.2022 astfel : LA VENITURI va fi in suma de 14.503,00 
mii lei si la CHELTUIELI va fi in suma de 20.031 ,00 mii lei, conform anexei nr.l(Formular 11). 



ART.2 al.(1) Se aproba BUGETUL LOCAL DETALIAT RECTIFICAT pe anul 2022, la 
VENITURI in suma de 14.503,00 mii lei, iar la CHELTUIELI in suma de 16.938,00 mii lei, 
conform Anexei nr.2 si Anexa nr.3 (Formular 11/01 ) . 

al. (2) Se aproba rectificarea Bugetului local al Comunei Rebrisoara pe anul 2022, prin 
suplimentarea acestuia cu suma de 36,00 mii lei, la partea de venituri prezentata in anexa nr.2, 
care face parte integranta din prezenta hotarare, dupa cum urmeaza : 
RECTIFICARE BUGET-VENITURI : MIi LEI 

Total buget 14.467,00 + 36,00 14.503,00 

CAP .11.02.02-Sume defalcate din taxa pe 2.878,00 +36,00 2.914,00 
valoare adaugata pentru finantarea 
cheltuielilor descentalizate la nivelul 
comunelor, oraselor, municipiilor, 
sectoarelor si Municipiului Bucuresti 

al.(3) Se aproba rectificarea Bugetului local al Comunei Rebrisoara pe anul 2022, prin 
suplimentarea acestuia cu suma de 36,00 mii lei la partea de cheltuieli prezentata in anexa nr.3 
,care face parte integranta din prezenta hotarare ,dupa cum urmeaza : 
RECTIFICARE BUGET-CHEL TUIELI : MIi LEI 
denumire indicator /COD Prevederi Influenta Buget 

bugetare +/- rectificat 
2022 

Total buget 16.902,00 + 36,00 16.938,00 

CAP. 65.02.04.01 - Invatamant secundar 
inferior 
-Titlul 20-Bunuri si servicii 318,00 + 36,00 354,00 

al (4)Se aproba BUGETUL LOCAL RECTIFICAT DETALIAT LA VENITURI -pe capitole si 
subcapitole si la CHEL TUIELI pe capitole, subcapitole si paragrafe , dupa cum urmeaza: 

A.- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE CU 
- VENITURI IN SUMA DE 6.805,00 MIi LEI 
- CHEL TUIELI IN SUMA DE 6.805,00 MIi LEI 

B-SECTIUNEA DE DEZVOL TARE CU 
- VENITURI IN SUMA DE 7.698,00 Mil LEI 
- CHELTUIELI IN SUMA DE 10.133,00 Mil LEI 

ART.3- Se aproba utilizarea Sumei de 2.435 Mil LEI din excedentul anului precedent pentru 
acoperirea integrala a cheltuielilor Sectiunii de Dezvoltare pentru finantarea obiectivelor investitii . 
ART.4 Se aproba BUGETUL CREDITELOR EXTERNE SI INTERNE AL COMUNEI 
REBRI~OARA pe anul 2022, la VENITURI in suma de 0,00 mii lei, iar la CHELTUIELI in suma 
de 3.093,00 mii lei, conform Anexei Nr4.(formular 11/04 ), dupa cum urmeaza : 

-SECTIUNEA DE DEZVOLTARE CU : 
- VENITURI IN SUMA DE 0,00 MII LEI 

- CHELTUIELI IN SUMA DE 3.093,00 Mil LEI. 



ART.5- Se aproba utilizarea Sumei de 3.093,00 MIi LEI din excedentul anului precedent pentru 
acoperirea integrala a cheltuielilor Sectiunii de Dezvoltare pentru finantarea obiectivelor investitii . 
ART.6-Se aproba Programul de Investitii publice pe anul 2022 pe grupe de investitii si surse de 
finantare -conform Anexei 5 (Formular Cod 14). 
ART.7. Se aproba Fisa obiectivului proiectului si categoriei de investitii ,conform Anexei nr.6 
(formular Cod 15 ) . 
ART.8-Anexele nr.1-6 fac parte integranta din prezenta hotarare. 
ART.9-Prezenta hotarare intra 1n vigoare la data aducerii la cunostinta publica prin afisare si 
postare pe situ! propriu si se publica Tn Monitorul Oficial al judetului Bistrita-Nasaud . 
ART.10- Cu ducerea la 1ndeplinire a prevederilor prezentei hotarari se 'incredinteaza Primarul 
Comunei Rebri~oara ~i Compartiment financiar-contabil . 
ART.11-Prezenta hotarare a fost adoptatata Tn ~edinta ordinara din data de 29.04.2022, cu _11_ 
voturi ''pentru ",_0_voturi " fmpotriwi" si_2_ voturi "abtinere " din _13_ consilieri prezenti la 
~edinta. 
ART.12 -Prezenta hotarare se comunica prin intermediul Compartimentului Secretariat cu 

-Institutia Prefectului Judetul Bistrita-Nasaud ; 
-A.J.F.P. Bistrita-Nasaud ; 
-Primarului Comunei Rebrisoara ; 

., -Compartiment Financiar Contabil Salarizare ; 
-Compartiment Secretariat, relatii cu publicul . 

PRESEDINTE SEDINTA, 

BURDET DORIN 

NR. 29 /29.04.2022 

CONTRASEMNEAZA., 
SECRETAR GENERAL U.A.T., 

SCURTU OTILIA 

Vizat control financiar preventiv, 
CA.TANA. ANTONIA 

S mntituro ___ , 




