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HOTĂRÂREA nr. 57
19.12.2022

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al
comunei Urechești pe trimestrul al IV-Iea, anul 2022

Consiliul Local al comunei Urechești, judetul Bacau:
Având în vedere:

- proiectul de hotarare initiat de primarul comunei;
- vazand referatul de specialitate inregistratat cu numarul 7917/09.12.202 intocmit de compartimentul
contabilitate privind rectificarea bugetului local al comunei Urechești la sectiunea functionare pentru
trimestrul al IV-Iea, anul 2022;
- adresa primita de la AJFP Bacau nr. 7789/05.12.2022 privind repartizare sume pentru buget an 2022

conform HG 1306/25.10.2022 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2022;
- vazand avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
- in baza prevederilor L. 5/2022 privind bugetul de stat pe anul 2022;

- în baza prevederilor art. 139, alin. (l) si (3) lit. „a” si ale art. 196, alin. (1), lit. „a", din O.U.G.nr.

57/2019 privin Codul administrativ, adopta urmatoarea:

Hotărâre:

Art.l. Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli, la sectiuneafunctionare,

pentru trimestrul IV, anul 2022, dupa cum urmeaza:

Venituri
Nr. Denumirea indicatorilor

crt.

1. Sume defalcate din TVA ptr finantarea

ch.descentralizate la nivelul

comunelor,oraselor si municipiilor:

(11.02.02)

TOTAL

Cheltuieli:

Nr. Denumirea indicatorilor

crt.
I. Ca . 68.05.00 —Asistenta sociala

-10.01.01

2. Cap. 65.04.01 —Invatamant

secundar inferior

- 59.01.00

buget
inițial

1040

Credite ini
tiale

520

88

- mii lei -

Influențe buget final

16 1056

16

Influențe Credite
finale

8 528

8 96



Art.2. Se aproba virarile de credite in cadrul aceluiasi capitol bugetar, dupa cum urmeaza:

Nr. Denumirea indicatorilor
crt.

l. Ca . 84.03 Drumuri si oduri
-58.04.02

-58.04.03
TOTAL

Credite ini
iale

3100

2869

Influențe Credite
finale

- 400 2700

400 3269

Art.3. Prevederile prezentei hotarari se vor duce la îndeplinire de ordonatorul principal de

credite și compartimentul contabilitate al Primăriei și vor fi comunicate celor în drept de către

secretarul general al comunei.

PRESEDINTE DE SEDINTA SECRETAR GENERAL,

nsilier Stoica culai Luca P tru Iuli

004cĂu


