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H O TĂ R Â R E A nr. l{ţ 
30.09.2022 

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al 
comunei Urecheşti pe trimestrul al III-iea, anul 2022 

Consiliul Local al comunei Urecheşti,judetul Bacau: 
A vând în vedere: 

- proiectul de hotarare initiat de primarul comunei; 
- vazand referatele de specialitate inregistratate cu numarul 5663/16.09.2022 si numarul 
5807/26.09.2022 întocmite de compartimentul contabilitate privind rectificarea bugetului local al 
comunei Urecheşti la sectiuneafunctionare pentru trimestrul al Ill-lea, anul 2022; 
- adresa nr 2831/26.09.2022 transmisa de catre AJFP Bacau privind repartizarea unor sume conform 
HG 1156/2022; 
- adresa M.F. nr 465766/2022 si Decizia Inspectoratului Scolar Judetean Bacau nr 620/23.08.2022; 
- dispozitia primarului nr. l 03/16.09 .2022 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al 
comunei Urechesti, pentru trimestrul III, anul 2022; 
- dispozitia primarului nr. I 05/26.09.2022 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al 
comunei Urechesti, pentru trimestrul III, anul 2022; 
- vazand avizul favorabil al comisiilor de specialitate; 
- in baza prevederilor O.G. 19/2022 privind bugetul de stat pe anul 2022; 
- în baza prevederilor art. 139, alin. (I) si (3) lit. ,,a" si ale art. 196, alin. (1), lit. ,,a", din O.U.G.nr. 
57/20 I 9 pri vin Codul administrativ, adopta urmatoarea: 

Hotărâre: 

Art.I. Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli, in cadrul aceluiasi capitol 
bugetar- Invatamant, la sectiuneafunctionare, pentru trimestrul m, anul 2022, <lupa cum urmeaza: 

Venituri 
Nr. Denumire indicator Buget initial Influenta(+/-) Buget 
crt. final 
1. Sume defalcate din TV A pentru 1.041 -I 1.040 

finantarea cheltuielilor 
descentralizate, pentru finantarea de 

baza a unitatilor de invatamant 
TOTAL -1 

Cheltuieli: 
Nr. Denumire indicator Credite initiale Influenta(+/-) Credite 
crt. finale 
1 CAP. 65.04.01 

lnvatamant secundar inferior 
-20.01.06 piese de schimb 19,0 -1 18,0 

TOTAL -1 



Art.2. Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli a sumelor defalcate din 
TV A pentru echilibrarea bugetului local, la sectiuneafanctionare, pentru trimestrul III, anul 2022, 
dupa cum urmeaza: 

Venituri: - mii Iei -
Nr. Denumire indicator Buget initial Influenta(+/-) Buget 
crt. final 
1. Sume defalcate din TV A pentru 1.833 +38 1871 

echilibrarea bugetelor locale 
11.02.06 
TOTAL +38 

Cheltuieli: - mii lei -
Nr. Denumire indicator Credite initiale Influenta(+/-) Credite 
crt. finale 

1 CAP. 51.01.03 
Autoritati executive 

- 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si 80,0 38 · 118,0 
servicii 

TOTAL +38 

-

Art.3. Prevederile prezentei hotarari se vor duce la îndeplinire de ordonatorul principal de 
credite şi compartimentul contabilitate al Primăriei şi vor fi comunicate celor în drept de către 
secretarul general al comunei. 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
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