
ROMANIA
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL VULTURENI

HOTARARE
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2022

Nr.^ Din:29.09.2022

1 al comunei Vultureni, intrunit in sedinta de lucru ordinara dinConsiliul locai
29.09.2022:

Avand in ved =
- Raportul compartimentului financiar-contabil, inregistrat cu nr. 3978 din
- Referatulcl de aprobare a Primarului comunei Vultureni, judetul Bacau, ir. 

initiator, inregistrata

data de

27.09.2022;
calitate de

cu nr.3979 din 27.09.2022;
- Potrivit prevederilor art. 1 din H.G. 1156/21.09.2022 cu repartizarea pe unitate a

sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2022, prevazute la art 29 
. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022 trimestrul 
enzorilor pentru autorecenzarea asistata, recenzerilor, recenzori

alin (5) lit.a) din O.G 
III, vizand plata rec 
coordonatorilor la nivel de municipiu, oras sau comuna, potrivit documentelor prevajute la art 4 
alin (1) din H.G.107

Legea nr.273/2006 privind finantele publice cu completarile si modificarile ulterioare;
Prevederi

or-sefi si

/2020.

e art. 155 alin. (1) lit.c si alin. (4) din din OUG 57/2019 - privind Codul 
Administrativ al Romaniei:

In temeiul art. 129 alin.(2) lit. b coro'oorat cu alin.(4) si art. 196 alin.(l) lit.a 
57/2019, privind Codul Administrativ al Romaniei:

HOTARASTE:
Art.l. Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Vi 
astfel:

din OUG nr.

ultureni,

Mii lei -
VENITURI

11.02.06-Sui 
valoarea ads 
cheltuielilor 
UAT-urilor

ne defalcate din taxa pe 
lugata pentru finantarea 
descentralizate la nivelul ale

-1

11.02.06-Sui 
echilibrarea 
urilor

he defalcate din TVA pentru 
bugetelor locale ale UAT-

+24

TOTAL 23
CHELTUIELI

A.65.03.02 - 20.01.30 -Invatamant primar -1
51.01.03-20. 30.30 - Autoritati executive +24

Total 23



Art.2. Prezenta hotarare va fi adusa la cuno^tinta publica conform prevederi 
Primarului comunei Vultureni, Compartimentului financial 

judetul Bacau in vederea verificarii legalitatii.
va fi comunicata
Institutiei Prefectului

Art.3. Primaral comunei Vultureni, prin compartimentul financiar contabil, v; 
executarea prezentei hotarari

ilor legale si 
-contabil §i

a asigura

Contrasemenaza pentr 
Secretar General, 

Gitu Mari a

a legalitate

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un nr. de voturi „pentru”, - abtineri ;i —"voturi 
tarul total de 11 consilieri locali alesi in functie si consilieri locali„impotriva” din num

prezenfi
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