ROMANIA
JUDEŢUL MARAMURES-comuna SALSIG
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.62
din 3.11.2022
privind rectificarea bugetului local al comunei Salsig
Având in vedere proiectul de hotarare initiat de primarul comunei înregistrat sub nr.64 din
25.10.2022 insotit de referatul de aprobare al primarului comunei înregistrat sub nr. 3183 din 25.10.2022
prin care se propune rectificarea bugetului local ai comunei Salsig;
-raportul compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
înregistrat sub nr.3200 din 27.10.2022;
-adresa A.J.F.P.Maramureş nr.MMG-STZ-3459/01.09.2022 înregistrata la instituţia noastra sub
nr.2618/01.09.2022, privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din T.V.A. pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, alocate prin OG nr.19/2022 cu
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022, insotita de Decizia nr.8/ 26.08.2022 prin care se
repartizează suma de 6 mii lei pentru finanţarea burselor elevilor din invatamantul de mas ape trim. III si
suma de 43 mii lei pentru finanţarea drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi in
invatamatul de masa trim IV;
-adresa A.J.F.P. Maramureş, nr.MMG-STZ-3887/26.09.2022, înregistrata la instituţia noastra sub
nr.2863/26.09.2022, privind repartizarea sumelor defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale,
in trimestrul III al anului 2022 pentru plata recenzorilor pentru autorecenzarea asistata, recenzorilor,
recenzorilor şefi si coordonatorilor la nivel de municipiu, oraş sau comuna, potrivit documentelor prevăzute
de art.4 alin(l) din H.G. nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului si a categoriilor de cheltuieli necesare
efectuării recensământului populaţiei si locuinţelor din Romania in anul 2021, prin care s-a alocat comunei
Salsig suma de 20 mii lei;
-H.G. nr.1306/2022 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva la dispoziţia Guvernului,
prevăzut in bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unitati administrativ-teritoriale, prin care Comuna
Salsig a primit suma de 180 mii lei;
Ţinând cont de Avizul favorabil nr.16/2.11.2022 emis de „Comisia pentru buget-finante, proiecte,
agricultura, protecţia mediului, activitati social-culturale si culte" din cadrul Consiliului Local Salsig;
-avizul secretarului general al comunei pe proiectul de hotarare ;
In conformitate cu prevederile:
-art.12 si art.19 alin.(l) lit.„a" din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
-Legii nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, cu modificările si completările ulterioare;
Ţinând cont de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru
elaborarea actelor normative, rerepublicata;
în temeiul dispoziţiilor art.129 alin.(l), alin.(2) lit.„b" coroborat cu alin.(4) lit.„a", art.139 alin. (1) si
alin. (3) lit.„a" si art.196 alin. (1) lit.„a" din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
si completările ulterioare,
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Consiliul Local al comunei Salsig, întrunit in şedinţa ordinara din data de 3 noiembrie 2022,
HOTĂRĂŞTE:
Art.l.Se aproba rectificarea bugetului local al comunei Salsig, cu suma de 395 mii lei, atat la venituri
cat si la cheltuieli, pentru echilibrarea bugetului local al comunei Salsig.
Art.2.Bugetul local al comunei Salsig va fi in suma de 9546,33 mii lei la venituri, si 10845,01 mii lei
la cheltuieli.
Art.3.Bugetul local al comunei Salsig se modifica corespunzător, conform Anexei -parte integranta
din prezenta hotarare.
Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei, se încredinţează primarul comunei Salsig,
prin compartimentul financiar-contabil.
Art.5.Prezenta hotarare se comunica :
-d-lui Prefect al judeţului Maramureş;
- d-lui Primar al comunei Salsig;
- Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş;
- compartimentului financiar-contabil din cadrul U.A.T.Comuna Salsig;
- dosar şedinţa;
-afisaj;

Nr. total consilieri: 10, din care prezenţi 10, absenţi: — .
Hotararea a fost adoptata cu un număr de 10 voturi „pentru", 0 „împotriva", 0 „abţineri".

