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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; 

- adresele ANAF 117187/28.11.2022 și 120202/08.12.2022   

- 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 la 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. 78/15.12.2022 
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Anexă 

                                    

RR OO MM ÂÂ NN II AA  

J U D E Ţ U L  B U Z Ă U  
PRIMĂRIA COMUNEI BECENI 

Telefon: 0238 528631/ fax 0238520398 

E-mail: primariabeceni@yahoo.com 

 
 

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 adresele ANAF 117187/28.11.2022 și 120202/08.12.2022  conform cărora 

se alocă și se retrag sume aferente unor impozite și sume defalcate din TVA și referatul 

compartimentului de asistență socială nr.11194/13.12.2022, propun rectificarea BVC după 

cum urmează: 

   1.Venituri = + 388000 lei 

     - sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale – cod bugetar – 

04.02.04 = +30150 lei; 

      - sume defalcate din TVA pentru finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav 

sau indemnizațiilor lunare – cod bugetar -11.02.02 = - 65000 lei; 

      -  sume defalcate din TVA pentru finanțarea burselor elevilor din învățământul de masă – cod bugetar – 

11.02.02 = + 32000 lei; 

     - subvenții pentru ajutorul de încălzire sezonul de iarnă 2022-2023 – cod bugetar – 42.02.34 = +390850 lei. 

   2.Cheltuieli  - Sursa A = + 388000 lei  

-LEI- 

TITLU COD 

ARTICOL 

Denumire cont INFLUENȚA TR.IV 

Administrație   +13000 

51.01.03 20.01.01 Furnituri de birou -1600 

 20.01.06 Piese de schimb +1600 

 20.02.00 Reparații curente -29000 

 20.05.30 Obiecte de inventar -6800 

 20.13.00 Pregătire profesională -4200 

 20.30.01 Reclamă și publicitate -1000 

 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii +54000 

Protecție civilă și 

protecție împotriva 

incendiilor 

   

-2500 

61.05.00 20.01.02 Materiale pentru curățenie -2500 

Învățământ secundar 

inferior 

   

+32000 
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65.04.01 59.01.00 Burse 32000 

Asistență socială   -19000 

68.05.02 10.01.01 Salarii de bază -35000 

 57.02.01 Indemnizații persoane cu handicap grav +16000 

Ajutoare pentru 

locuințe 

   

+380000 

68.10.00 57.02.01 Ajutor de încălzire +380000 

Iluminat public   +16500 

70.06.00 20.01.30 Cheltuieli cu bunuri și servicii +16500 

Protecția mediului    

+103000 

74.05.02 20.01.06 Piese de schimb +18000 

 20.01.30 Cheltuieli cu bunuri și servicii +85000 

Drumuri și poduri   -135000 

84.03.01 20.01.30 Cheltuieli cu bunuri și servicii +15000 

 71.01.01 Construcții -150000 

           

                 Menționăm că din suma de 54000 lei de la codul bugetar 510103203030, suma de 15000 lei va fi alocată pentru 

achiziție cadouri ce vor fi acordate copiilor de la unitățile de învățământ de pe raza comunei Beceni cu ocazia sărbătorilor 

de iarnă. 

 

 

 

 

 

 


