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PROIECT 

 R O M A N I A 

JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL 

B E C E N I 

H O TĂ R Â R E 

privind rectificarea  bugetului local al comunei Beceni pe anul  2022   

 

Consiliul local Beceni, judeţul Buzău 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare  al primarului comunei Beceni,  raportul de specialitate intocmit de 

biroului financiar contabil și achiziții publice, avizul comisiei de specialitate; 

- prevederile H.C.L. Beceni nr. 10/8.02.2022 privind  aprobarea bugetului local al comunei 

Beceni  pe anul 2022,  a listei de investiţii pe anul 2022 și a utilizării  în anul 2022 a 

excedentului rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2021 și din anii 

anterioriprevederile art. 129 alin  (4)  lit. “a” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; 

- adresa 16582/21.02.2022 de la AJFP Buzău cu privire la sumele defalcate din T.V.A. 

pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru cheltuieli 

prevăzute la art.104, alin.2, lit.b) – d) din Legea educației naționale nr.1/2011 

- prevederile Hotărârii nr. 40/28.02.2022 a Consiliului de administrație al Liceului Tehnologic 

Beceni  

- prevederile art.14 (5) şi 19, şi art. 49 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 

    În temeiul art. 196 alin  (1), lit. „a” din OUG 57/2019 privind Codul administrativ 

 

H  O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1.Se aprobă  rectificarea bugetului local al comunei Beceni pe anul  2022 conform anexei 

nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Secretarul general al comunei Beceni va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi 

autorităţilor interesate. 

 

INIŢIATOR,                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE,  

  Primar,                                                 Secretar general al comunei, 

Adrian Burlacu                                                          Elena CÂRCEI  

 

Beceni 

Nr. 18/28.02.2022 
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Anexa 

 

 

 
                                                                                                                      Aprobat, 

                                                                                                                                             
Ordonator de credite, 
                                                                                                                                                
Burlacu Adrian 
 
                                                                                                                                        
 

PROPUNERE 
 

privind rectificarea bugetului local al comunei Beceni 
în conformitate cu    prevederile art. 49 alin (5) şi (6) din Legea nr.273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare 

   1.Cheltuieli  - SURSA A 

-LEI- 

TITLU COD 

ARTICOL 

Denumire cont INFLUENȚA 

TR.IV 

Administrație   +52500 

51.01.03 20.01.03 Energie electrică, încălzire -30000 

 20.01.06 Piese de schimb +3000 

 20.02.00 Reparații curente +60000 

 20.13.00 Pregătire profesională -5000 

 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și 

servicii 

+73300 

 59101.00 Asociații, fundații +1200 

 71.01.01 Mijloace fixe, construcții -50000 

Protecția 

împotriva 

incendiilor 

  -2500 

61.05.00 20.01.01 Furnituri de birou -1000 

 20.01.02 Materiale de curățenie -2500 

 20.05.30 Obiecte de inventar +1000 

Învățământ   -115000 

65.03.02 20.01.30 Cheltuieli cu bunuri și servicii -2000 

 71.01.30 Alte mijloace fixe-CT  Șc. Izv. 

Dulce 

+15000 
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65.04.01 20.01.09 Materiale auxiliare și prestări 

servicii 

-1000 

 20.01.30 Cheltuieli cu bunuri și servicii -2000 

 71.01.01 Construcții-Amenajare 

parcare și gard Șc. Gura 

Dimienii 

-100000 

65.04.02 20.01.04 Apă, canalizare +500 

 20.01.05 Combustibil +1500 

 20.01.08 Poștă, telecomunicații, 

internet 

-2000 

 20.01.09 Materiale auxiliare și prestări 

servicii 

-5000 

 20.02.00 Reparații curente -12500 

 20.05.30 Obiecte de inventar +12500 

 71.01.30 Alte mijloace fixe – 

Cofinanțare Teren sport 

Liceu 

-20000 

Cultură, religie   +5000 

67.50.00 59.12.00 Susținerea cultelor +5000 

Iluminat public    +60000 

70.06.00 20.01.30 Cheltuieli cu bunuri și servicii +60000 

Drumuri și 

poduri 

  0 

84.03.01 20.01.05 Combustibil -20000 

 20.01.06 Piese de schimb +20000 

           
 
 
 
 
 

   2.Cheltuieli  - SURSA F 

-LEI- 

TITLU COD 

ARTICOL 

Denumire cont INFLUENȚA 

TR.IV 

Colectarea, 

tratarea și 

depozitarea 

   

0 
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deșeurilor 

menajere 

74.05.02 10.01.01 Salarii de bază -7000 

 10.01.17 Indemnizații hrană -6000 

 10.03.07 Contribuție asiguratorie în 

muncă 

-3900 

 20.01.03 Energie electrică -700 

 20.01.05 Combustibil -6000 

 20.01.30 Cheltuieli cu bunuri și servicii +24300 

 20.14.00 Protecția muncii -700 

           
                                         Șef  birou financiar contabil și achiziții publice, 

                                                                              Doloiu Aurora                          
 
 
 

 


