
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-N.AS.AUD 
COMUNA REBRI~OARA 
CONSILIUL LOCAL REBRI~OARA 

HOTARARE 
Privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli 

al Comunei Rebrisoara, pe anul 2022 

Consiliul Local al Comunei Rebrisoara, intrunit in ~edinta extraordinara convocata de 
indata, din data de 21 decembrie 2022, in prezenta a _10_ consilieri; 
A vand in vedere : 
-Proiectul de hotarare initiat de catre Primarul comunei Rebri~oara inregistrat sub nr. 82 din 
20.12.2022; 
- Referatul de aprobare al Primarului Comunei Rebrisoara, inregistrat sub nr. 6824/ 20.12.2022 ; 
-Raportul compartimentului financiar -contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Comunei Rebrisoara, privind necesitatea rectificlirii bugetului local, inregistrat sub nr. 
6825/20.12.2022; 
-Avizul favorabil nr. 6832/21.12.2022 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 I 31.01.2022 privind aprobarea Bugetului de venituri 
si cheltuieli al Comunei Rebrisoara pe anul 2022, rectificat prin Hotlirarea Consiliului Local 
Rebri~oara nr.29 /29.04.2022; Hotlirarea Consiliului Local Rebri~oara nr.47/29.07.2022; 
Hotlirarea Consiliului Local Rebri~oara nr.54/31.08.2022; Hotararea Consiliului Local 
Rebri~oara nr.57/30.09.2022; Hotlirarea Consiliului Local Rebri~oara nr.63/31.10.2022 ~i 
Hotlirarea Consi.liului Local Rebri~oara nr.67/29.11.2022; 
-Adresa Administratiei Judetene a Finantelor Publice Bistrita-Nasaud Nr.BNG STZ-
5255/07 .12.2022, privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a cotelor defalcate din 
impozitul pe venit incasat suplimentar in anul 2022, conform prevederilor art.6 din Legea bugetului 
de stat pe anul 2022, nr.3 l 7 /2021 , prin care unitatii noastre administrativ teritoriale i-a fost 
repartizata suma de 26,76 mii lei, inregistrata la unitatea noastrli sub nr. 6622/08.12.2022; 
-Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr.190 din 15.12.2022 privind repartizarea pe 
unitati administrativ-teritoriale a fondului la dispozitia Consiliului Judetean Bistrrita-Nasaud, prin 
care unitatii noastre administrativ teritoriale i-a fost repartizata suma de 10 mii lei, inaintatli cu 
adresa nr. 28601/2022, inregistrata la unitatea noastra sub nr. 6622/08.12.2022; 
-Hotli~area Guvernului Romaniei nr.1.508 din 19.12.2022 privind alocarea unei sume din Fondul de 
rezerva bugetarli la dispozitia Guvernului, prevlizut in bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele 
unitati administrativ-teritoriale, prin care unitatii noastre administrativ teritoriale i-a fost repartizatli 
suma de 133 mii lei ; 
-Hotararea Guvernului Romaniei nr.1.510 din 19.12.2022 privind alocarea unei sume din Fondul de 
rezervli bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele 
unitati administrativ-teritoriale, prin care unitatii noastre administrativ teritoriale i-a fost repartizata 
suma de 44 mii lei ; 

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 Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare ; 
-prevederile cuprinse in Ordonta Guvemului nr.19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat 
pe anul 2022; 
- prevederile art 23 din Legea Nr. 69/20 IO din 16 aprilie 2010 -Legea responsabilitatii fiscal
bugetare, republicata ; 
-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.196 
alin.(l) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului Romanei nr.57 /2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

HOTA.AA$TE 
ART.1 Se aproba BUGETUL GENERAL CENTRALIZAT RECTIFICAT DE VENITURI SI 
CHELTUIELI AL COMUNEI REBRI~OARA, aprobat pentru anul 2022 prin Hotararea 
Consiliului Local Rebri~oara nr.8 /31.01.2022, rectificat prin Hotararea Consiliului Local 
Rebri~oara nr.29 /29.04.2022, Hotararea Consiliului Local Rebri~oara nr.47/29.07.2022; 
Hotararea Consiliului Local Rebri~oara nr.54/31.08.2022; Hotararea Consiliului Local Rebri~oara 
nr.57/30.09.2022; Hotararea Consiliului Local Rebri~oara nr.63/31. l 0.2022 si Hotararea 
Consiliului Local Rebri~oara nr.67/29.11.2022 astfel: LA VENITURI va fi 1n suma de 15.413,00 
mii lei si la CHEL TUIELI va fi 1n suma de 20.941,00 mii lei, conform anexei nr.1 (Formular 11). 
ART.2 al.(1) Se aproba BUGETUL LOCAL DETALIAT RECTIFICA T pe anul 2022, la 
VENITURJ 1n suma de 15.413,00 mii lei, iar la CHEL TUlELI in suma de 17.848,00 mii lei , 
conform Anexei nr.2 si Anexa nr.3 (Formular 11/01 ) . 

al. (2) Se aproba rectificarea Bugetului local al Comunei Rebri~oara pe anul 2022, prin 
suplimentarea acestuia cu suma de 214,00 mii lei, la partea de venituri prezentata 1n anexa nr.2, 
care face parte integranta din prezenta hotarare, dupa cum urmeaza : 
RECTIFICARE BUGET-VENITURI : MIi LEI 

Total ~uget 15.199,00 + 214,00 15.413,00 

CAP.I 1.02.06-Sume defalcate din taxa pe 2407,00 +177,00 2584,00 
valoare adaugata pentru echilibrarea 
bugetelor locale 

CAP. 04.02.04-Sume alocate din cotele 716,00 +26,76 742,76 
defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale 

Cap.04.02.05-Sume repartizate din fondul 400,00 +10,00 410,00 
la dispozitia Consiliului judetean 

Cap.36.02.50-Alte venituri 130,00 + 0,24,00 130,24 

al.(3) Se aproba rectificarea Bugetului local al Comunei Rebrisoara pe anul 2022, prin 
suplimentarea acestuia cu suma de 214,00 mii lei la partea de cheltuieli prezentata in anexa nr.3 
,care face parte integranta din prezenta hotarare ,dupa cum urmeaza: 
RECTIFICARE BUGET-CHELTUIELI : MII LEI 



denumire indicator /COD Prevederi Influenta Buget 
bugetare +/- rectificat 
2022 

Total buget 17.634,00 +214,00 17.848,00 

CAP: 67.02.03.07 -Carnine culturale 
Titlul :71-Active nefinanciare 
Art. 71.01.01.-constructii 800,00 +38,00 838,00 

Cap.70.02.05.01 -Alimentare cu apa 
Titlul: 71-Active nefinanciare 
Art. 71.01.30-Alte active fixe 164,00 +82,00 246,00 

CAP.84.02.03.03-Strazi 
Titlul :20-Bunuri si servicii 
Art. 20.02-Reparatii curente 440,00 +94,00 534,00 

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

A.- SECTIUNEA DE FUNCTIONARE CU 
- VENITURI IN SUMA DE 7416 ,00 MII LEI 
- CHELTUIELI IN SUMA DE 7416,00 MIi LEI 

B-SECTIUNEA DE DEZVOL TARE CU 
- VENITURI lN SUMA DE 7.997,00 MU LEI 
- CHEL TUlELI IN SUMA DE I 0.432,00 MII LEI 

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

-SECTIUNEA DE DEZVOLT ARE CU : 
-VENITURI IN SUMA DE 0,00 MII LEI 
-CHELTUIELI IN SUMA DE 3.093,00 MII 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 a bugetului creditelor externe si interne 
al comunei Rebri~oara, pentru finantarea obiectivelor investitii . 
ART.6-Se aproba Programul de lnvestitii publice pe anul 2022 pe grupe de investitii si surse de 
ftnantare-conform Anexei 5 (Formular Cod 14). 
ART.7. Se aproba Pisa 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 in vigoare la data aducerii la cunostinta publica prin aftsare si 
postare pe situ I propriu si se publica Tn Monitorul Oficial al judetului Bistrita-Nasaud . 
ART.IO- Cu ducerea Ia indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Primarul 
Comunei Rebri~oara ~i Compartiment financiar-contabil . 
ART.11-Prezenta hotarare a fost adoptatata Tn ~edinta extraordinara din data de 21.12.2022, cu 
_IO_ voturi "pentru ",_ O_ voturi "fmpotrivii" si_ O_ voturi "abtinere" din_ 10_ consilieri prezenti la 
~edinta. 



ART.12 -Prezenta hotarare se comunica prin intermediul Compartimentului Secretariat cu 
-lnstitutia Prefectului Judetul Bistrita-Nasaud ; 
-A.J.F.P. Bistrita-Nasaud ; 
-Primarului Comunei Rebrisoara ; 
-Compartiment Financiar Contabil Salarizare ; 
-Compartiment Secretariat, relatii cu publicul . 

PRE~EDINTE ~EDINTA., 

BURDUHOS NICOLAE 

NR. 68 I 21.12.2022 

CONTRASEMNEA7< 
SECRETAR GENE~A.T.' 

SCURTU 

Vizat control financiar preventiv, 
CA.TANA ANTONIA 

C~ t,;A C 
Nr--- D .__.,__,;;;,;;;. 

Semnatvra 




