
  

                                                                                       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 anteriori 

- prevederile art. 129 alin  (4)  lit. “a” din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

- 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. 44/20.06.2022 

 

 

 



  

 

Anexa                                                                                                                                                      

Se aprobă, 

Ordonator de credite, 

Primar, Burlacu Adrian 

 

  
 

PROPUNERE 
privind rectificarea bugetului local al comunei Beceni 

conform  prevederilor art. 49 alin (5) şi (6) din Legea nr.273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare : 

 

   Având în vedere încasarea sumei de 68500 lei de la OCPI Buzău, sumă 

destinată finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică conform OUG 

35/2016 și cheltuielile aferente semestrului I a anului în curs, pentru buna 

funcționare a instituției propun rectificarea BVC după cum urmează: 

   1.Venituri – 68500 lei 

      - venituri încasate pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică – 

cod bugetar -433400 - 68500 lei.  

   2.Cheltuieli  - Sursa A – 68500 lei  

-LEI- 

TITLU COD 

ARTICOL 

Denumire cont INFLUENȚA 

TR.II 

Administrație   +68500 

51.01.03 20.01.03 Energie electrică, încălzire -15000 

 20.01.05 Combustibil +5000 

 20.01.06 Piese de schimb -5000 

 20.02.00 Reparații curente -20000 

 20.01.30 Cheltuieli cu bunuri și servicii +78500 

 20.13.00 Pregătire profesională -5000 

 20.30.01 Reclamă și publicitate +2000 

 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și 

servicii 

+20000 

 20.05.30 Alte obiecte de inventar +8000 

Iluminat public    0 

70.06.00 20.01.03 Energie electrică -7000 

 20.01.30 Cheltuieli cu bunuri și servicii +7000 



  

Protecția 

mediului 

  0 

74.05.02 20.01.30 Cheltuieli cu bunuri și servicii -2000 

 20.05.30 Alte obiecte de inventar +2000 

Drumuri și 

poduri 

  0 

84.03.01 20.01.05 Combustibil +15000 

 20.01.06 Piese de schimb -5000 

 20.01.30 Cheltuieli cu bunuri și servicii -10000 

           
 

   2.Cheltuieli  - Sursa E 

-LEI- 

TITLU COD 

ARTICOL 

Denumire cont INFLUENȚA 

TR.II 

Alte cheltuieli în 

domeniul 

agriculturii 

   

0 

83.03.30 20.01.05 Combustibil +15000 

 20.01.30 Cheltuieli cu bunuri și servicii -15000 

 
 
 
 

   2.Cheltuieli  - Sursa F 

-LEI- 

TITLU COD 

ARTICOL 

Denumire 

cont 

INFLUENȚA 

 TR.II 

INFLUENȚA 

TR.III 

Colectarea, tratarea 

și depozitarea 

deșeurilor menajere 

   

+16000 

 

-16000 

74.05.02 20.01.05 Combustibil +6000 -6000 

 20.01.30 Cheltuieli cu 

bunuri și 

servicii 

+10000 -10000 

           
                                        Șef birou financiar-contabil și de achiziții publice, 

                                                                               Ec. Doloiu Aurora                          
 
 



  

 
 
 
 
 

 


