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JUDETUL NEAqIT

coNSrLruL LocAL PANGARATT
HOT
privind rectificarea bugetului local general pentru anul fiscal 2022
Consiliul local al comunei Pinglrafi, intrunit in qedin{I ordinartr in data de 31.08.2022;
LuAnd act de proiectul de hotirdre iniliat de domnul primar Ei nota de fundamentare cu nr.6565
din 23.08.2022, dir care reiese necesitatea rectificSrii bugetului local pe anul fiscal 2022 pentru asigurarea
continuitilii activit6tii financiar-contabile a institutiei, calitate conferitti de prevederile OUG rc572019
nprivind Codul Administrativ
AvAnd in vedere :
r Legea rc.31,7128.12.2021pentru aprobarea bugetului de stat pe anul 2022, publicati in Monitorul
Oficial al Rom6niei, nr.1238 din28.12.2021
. Legea w.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare;
o Adresa cu nr, 21328 din 04.08.2022, a Consiliului Judelean Neam!, inregishat[ la institutia
primarului comunei P6ngerafi sub nr.6262 din 05.08.2022, privind sumele alocate din cotele defalcate din
impozitul pe venit (6%10, pentru susfinerea programelor de dezvoltare local5, pentru sus{inerea
programelor de infrastructuri care necesitd cofinanfare loca16, precum qi pentru cheltuielile de finanfare, pe
care unitifile administrativ-teritoriale din judef, in mod justificat, nu le pot finan{a din veniturile proprii,
inclusiv din impozitul pe venit repartizat potrivit prevederilor art.6,alin.(1) lit. b) qi d), qi din sumele
defalcate din taxa pe valoare ad6ugati pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anul2022, aprobate prin
Hotirdrea Consiliului Judelean nr.203 din 04.08.2022 ;
o HCL nr.12 din 09.02.2022, privind aprobarea bugetului local, bugetului institutiilor publice
finanlate integral sau parfial din venituri proprii gi credit intern pentru amt,2022;
Analizflnd referatul compartimentului contabilitate din aparatul de specialitate al primarului
comunei Pdngirafi, cu nr.6564 din23.08.2022
Luflnd act de avinil favorabil al comisiei de specialitate buget-finan{e, din cadrul coniliului local;
in temeiul art.l29 alin. (l), alin. Q) lit.,,b", alin. (4) lit.,d' qi ale art. 139 alin. (1), alin.
lit.
,,a" coroborat cu prevederile art.196 alin.(l) lit.,,a" din OUG nr.5712019 privind Codul Administrativ, cu
modificdrile qi completiirile ulterioare

(3)

Art.l

HorAnAgrE:

aprob[ rectificarea bugetului local general pe anul 2022 astfel:
Suplimeptarea CAP.04.02.05 (vgnituri) cu suma de 100.00 mii lei
Sqplimgntarea CAP.74.02.20.01.04 (chettuieli) cu suma de 100.00 mii lei
Att.z Primarul comunei impreun6 cu compartimentul contabilitate din cadrul prim[riei vor introduce
modific6rile aduse in bugetul local general al anului in curs gi vor duce la tndeplinire prevederile prezentei
hotdrdri.
Art.3 - Prezerrta hotdrdre se comunic[, prin intermediul secretarului general al comunei Pdngdrati, in
termenul prevlzut de lege, primarului comunei Pdngdrali qi prefectului judetului NeamJ, qi se aduce la
cunoqtin{i publicI prin afiqare la
P6ngdrati, precum $i pe pagina de internet
www.pangarati.ro
Se

'
'

Consilier local,
GAVRIT,ESCU

/dor,

Contrasemneazl:
Secretar generalal, com
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Hotir6rea a fost adoptatii in gedin{a ORDINAT( a Consiliului local al comunei P6ngerad cu un numtu de:
gi 0 voturi impotrivl din totalul de 13 consilieri prezenli .

voturi pentru , 0 abfineri

