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REFERAT DE APROBARE LA  

 Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local  al 

comunei Gura Vitioarei pe anul 2022, cu estimări pentru anii 2023-2025 

 

 

 

Bugetul local al comunei Gura Vitioarei pe anul 2022 a fost aprobat prin 

Hotararea nr.11/11.02.2022 in conformitate cu prevederile Legii bugetului de 

stat  nr.317/28.12.2021 pe anul 2022 si Legii nr.273/2006. 

           Avand in vedere Hotararea Guvernului 70/2022 privind incasarea 

redeventei obtinute prin concesionare din activitati de exploatare a resurselor la 

suprafata ale statului si tinand cont ca s-a  incasat redeventa miniera in suma de 

89 mii lei , s-a ivit necesitatea redimensionarii cheltuielilor de functionare in 

cadrul unor capitole si anume: in cadrul capitolului 67.02.-Sustinerea cultelor- 

suma de 50 mii lei, in cadrul capitolului 84.02.-transporturi –suma de 29 mii lei 

la reparatii si in cadrul capitolului 51.02- autoritati publice-suma de 10 mii lei-

ptr . obiectivul de investitie < Sisteme fotovoltaice pentru producerea energiei 

electrice > in raport cu nivelul de fundamentare a veniturilor , in conformitate cu 

prevederile art.5-alin.(2)-(4) din Legea 273/2006 privind finantele publice locale 

cu modificarile si completarile ulterioare. 

         Suplimentarea listei de investitii cu suma de 10 mii lei, pentru obiectivul 

de investitie< Sisteme fotovoltaice pentru producerea energiei electrice> , in 

baza referatului intocmit de catre Anghel Adriana. 

          In cadrul obiectivului de investitii < Asfaltare drumuri in comuna Gura 

Vitioarei (satele Gura Vitioarei , Faget si Fundeni), dupa aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici, intervine necesitatea modificarii denumirii in functie de 

obiectiv dupa cum urmeaza: 

   < Asfaltare drumuri in sat Gura Vitioarei >  cu suma de  315 mii lei ; 

   < Asfaltare drumuri in sat Fundeni >  cu suma de 185 mii lei ; 

   < Asfaltare drumuri in sat Faget >  cu suma de 25 mii lei ; 

   < Asfaltare drumuri in sat Poiana Copaceni > cu suma de 25 mii lei ; 

Necesitatea micsorarii sumei la obiectivul de investitii < Construire pod peste 

pârâul Bughea, sat Făgetu, comuna Gura Vitioarei (SF+PT+DE) > cu 50 mii lei , 

iar suma ramasa va fi 29 mii lei; 



Totodata s-a ivit necesitatea rectificarii bugetare a Scolii Gimnaziale Comuna 

Gura Vitioarei, respectiv virari de credite, conform Adresei nr.1257/19.05.2022 . 

         Față de cele prezentate propun aprobarea rectificarii bugetului local al 

comunei Gura Vitioarei pe anul 2022, cu estimări pentru anii 2023-2025 și a 
anexelor prezentate . 

        Consider și doresc ca acest proiect  de rectificare a  bugetului  să fie unul 
viabil și să răspundă necesităților comunității. 
        Vă propun spre aprobare rectificarea bugetului  pe anul 2022. 

 

 

 

  Primar, 

 Stănescu Gheorghe    

 


