
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

coNSlLtuL LocAL PANGARATT

HOT
privind rectificarea bugetului local general TRIM. IV,

pentru anul fiscal 2022

Consiliul local al comunei Pf,ngirafi, jude{ul Neam{, intrunit in qedinfl ordinari in ziua de

27.10.2022;
Luind act de proiectul de hot5rdre iniliat de domnul primar qi nota de fundamentare cu nr.8365 din

17,10,2022, din oare roiose necesitatea reotifiodrii bugotului local pe anul fisoal 2022 pentru asigurarea
continuitS{ii activitfiii financiar-contabile a institu{iei, calitate conferitd de prevederile OUG rr.5712019
nprivind Codul Administrativ

Avflnd in vedere :
o Legea nr. 317128.12.2021 pentru aprobarea bugetului de stat pe anul 2022, plblicat[ in Monitorul

Oficial al Romdniei, nr.1238 din28.12.2021
o Legea nr.27312006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare;
o Adresa cu nr. 28180 din 13.10.2022, a Consiliului Jude{ean Neam{, inregistrat[ la institu]ia primarului

comunei P6ng6rati sub nr.8246 din 13.10.2022, privind sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe

venit (60/o10, pentru susfinerea programelor de dezvoltare local[, pentru susfinerea programelor de infrastructur[
care necesiti cofinanlare local6, precum qi pentru cheltuielile de finanfare, pe care unitilile administrativ-
teritoriale din jude!, in mod justificat, nu le pot finan{a din veniturile proprii, inclusiv din impozitul pe venit
rcpartizat potrivit prevederilor art.6,alin.(1) lit. b) qi d), gi din sumele defalcate din taxa pe valoare addugath
pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anul2022, aprobate prin Hotir0rea Consiliului Judelean nr.229 din
12.10.2022;

o HCL nr.12 din 09.02.2022, privind aprobarea bugetului local, bugetului institu[iilor publice finan{ate
integral sau parfial din venituri proprii gi credit intern pentru anul2022;

Analizflnd referatul compartimentului contabilitate din aparatul de specialitate al primarului comunei
Pdng5rali, cu nr.8365 din 17.10.2022

Luflnd act de avizul favorabil al comisiei de specialitate buget-finanle, din cadrul coniliului local;
in temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. ,,b", alin. (4) lit. ,,a" gi ale art. 139 alin. (l), alin. (3) lit. ,d'

coroborat cu prevederile art.196 alin.(l) lit.,d' din OUG nr.5712019 privind Codul Administrativ, cu
modific[rile qi completirile ulterioare

HOrAnAgrE:
Art.l Se aprobd rectificarea bugetului local general pe anul 2022, trim.IV astfel :

. Sunlimentarea CAP.04.02.05 (venituril cu suma de 30.00 mii lei

' Suplimentarea CAP.51.02.20.01.09 (cheltuieli materiale) cu suma de 30.00 mii lei
Art.Z Primarul comunei impreund cu compartimentul contabilitate din cadrul primdriei vor introduce
modificdrile aduse in bugetul local general al anului in curs gi vor duce la indeplinire prevederile prezentei
hotdrAri.
Art.3 - Prezenta hot5rdre se comunicd, prin intermediul secretarului general al comunei Pdngdrati, in termenul
prevdzut de lege, primarului comunei P0ng6ra(i gi prefectului judelului Neam{, gi se aduce la cunogtin{[ public6
prin afigare la sediul primdriei com. Pd i, precum qi pe pagina de internet www.pangarati.ro

Nredinte de Sedinti.

Contrasemneazl :

Secretar general al

Nr.76
Din27 Octombrie 2022

Hot6r6rea a fost adoptat[ in gedinta ORDINAT( a Consiliului local al comunei
15 voturi pentru , 0 abfineri qi 0 voturi impotrivi din totalul de 15 consilieri prezenfi

i cu un num[r de:


