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H O T Ă R Â R E A  Nr. 70 
din 21 07. 2022 

privind rectificarea   bugetului comunei Roşiori pentru anul 2022 
 
      Având în vedere prevederile art.16,alin.(1) ,lit.(c) și art.36,alin.(1)și (2) din prevederile Legii 
500/2002, privind Finanțele publice precum și art.26, alin.(7),lit.(a) și (b) din Legea 273/2006, privind 
Finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 
            Văzând proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei;  
          -  Referatul de aprobare nr. 162 din  14. 07. 2022 întocmit de Primarul comunei Roșiori; 
          -  Raportul de specialitate nr. 163 din  14. 07. 2022 prin care se  propune rectificarea  bugetului 
comunei Roşiori pentru anul 2022  
         -   Avizul comisiei de specialitate  nr.1 al Consiliului Local al comunei Rosiori , 
        În baza prevederilor art. 129 alin.(1), (2) lit.b, (4) lit.a , art.139 şi art. 196 alin.1 lit.a. din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
 

Consiliul Local al comunei Rosiori 
  

H O T Ă R Ă Ș T E 
 

Art. 1. Rectificarea bugetului local  de venituri cu (+)494,00 mii lei si cheltuieli al Cons.Local 
Rosiori cu suma de  (+) 528,50 mii lei după cum urmează: 
     
    La partea de VENITURI SF+SD -  (+)494,00 mii lei –total buget rectificat SF+SD 14.739,00 mii lei 
, din care: 
 
 - indicat 34.02.00,, taxe extrajudiciare de timbru,,- (+) 7,50 mii lei 
- indicat 39.07.01,, Venituri din vanz bunuri domeniu privat al UAT,,- (+) 19,50 mii lei 
- indicat43.31.00,,Sume aloc din bug AFIR pt sust proiect PNDR 2014-2020,,-(+)27,00mii lei 
- indicat48.01.01,,Sume primite in ct platilor efect in an curent,,-(+)440,00mii lei 
 
      La partea de CHELTUIELI – SF+SD - (+) 528,50 mii lei  -  total buget rectificat SF+SD 15.860,30  
mii lei, din care: 
 

1. Capitolul  51.02 ,,Autoritati executive,, - (+) 40,00 mii lei , din care cu: 
           -titlul 20- ch. materiale – (+) 40,00 mii lei,  
          -subcap 20.30.30 – alte chelt cu  bunuri si servicii - ( +) 40,00 mii lei 
 

2. Capitolul  65.02 ,, Invatamant,, - (+) 521,50 mii lei , din care : 
        > SO8 ROSIORI  
            -  titlul 20 Cheltuieli materiale  – (+)20,00 mii lei  

- 20.01.03 ,, incalzit ,iluminat si forta motrica ,, - (+) 20,00 mii lei 
- 20.01.09 ,,materiale si prest de servicii,, -  (-) 0,52 mii lei 
- 20.01.30 ,,alte bunuri si servicii,,     -          (-) 2,16 mii lei 
- 20.13.00 ,,pregatire profesionala,, -             (+) 2,68 mii lei 



 
 

�  SO8 MIHAI BRAVU – (+) 7,50 mii lei  
- titlul 20 cheltuieli materiale –  (+) 7,50mii lei 
- 20.01.03 ,, incalzit ,iluminat si forta motrica ,, - (+) 7,50 mii lei 

 

 Subcapit 65.50.00,,Alte cheltuieli in domeniul invatamantului,, -(+) 494,00 mii lei 
                            - titlul 58.01.02,, finantare externa nerambursabila,,  – (+) 440,00 mii lei   

                   - titlul 58.01.03,, cheltuieli neeligibile,,  – (+) 54,00 mii lei 
 

  3. Capitolul 67.02 ,,Cultură,recreere si religie ,, - (+) 27,00 mii lei , din care cu: 
           -titlul 58-proiecte cu finantare din fond ext neramb ,- (+) 27,00 mii lei  

   

   4. Capitolul 74.02 ,, Protectia mediului ,, - (+) 40,0 mii lei , din care cu: 
           - titlul 20- ch. materiale –(+) 40,00 mii lei, 
             - 20.01.04 ,, apa, canal,salubritate,, - (+) 40,00 mii lei 

 

    5.  Capitolul 84.02 ,, Transporturi ,, - (-)100 0,00 mii lei , din care cu: 
       - subcapitol  84.03.01 – Drumuri si poduri   - (-) 100,00 mii lei 
             -tilul 20.02.00 – reparatii curente - (-) 100,00 mii lei 
 
Utilizarea din excedentul anilor precedenti al bugetului local SURSA A la data de 01.01.2022  in suma 
totala de  3.191,77  mii lei , a sumei de 1.121,80 mii lei pentru sectiunea de dezvoltare 

 
      Art.2 . Cu ducere la îndeplinire a  hotărârii se încredinţează  d-ra Mihale Ioana Alina  
 Consilier I – contabil                           
                  
 
                                    
   Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege cu: Primarul comunei Roșiori, 
Instituția Prefectului - Județul Bihor, Compartiment financiar-contabil/Contabilitate și se aduce la 
cunoștință publică prin depunere la Monitorul Oficial al Comunei Roșiori, în format electronic, la pagina 
de internet www.rosiori.ro, în subeticheta „HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII  DELIBERATIVE” precum 
și afișare la afișierul primăriei  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu   11 de voturi „pentru”,  0   voturi „împotrivă”,  0  „ abţineri” de către cei  11   consilieri prezenți la 
ședința din totalul de 11 consilieri în funcţie.  

 
  

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

���� …………………………….……… 
                  Szabó Ioan 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 


