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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. 

In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006, privind finantele 

publice locale in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a legii de 

rectificare a bugetului de stat precum si ca urmare a unor propuneri 

fundamentale ale ordonatorilor principali de credite. 

Avand in vedere Decizia Nr.158/18.02.2022 a Directiei Generale a 

Finantelor Publice prin care se repartizeaza pe trimestre sumele defalcate din 

taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor respectiv, a finantarii de 

baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru cheltuielile 

prevazute la art.104 alin. 2 lit.b)-d) din Legea educatiei nationale nr.1/2011, 

pentru anul  2022 in suma de 344 mii lei. 

Totodata s-a ivit necesitatea acordarii voucherelor de vacanta in suma de 

97,5 mii lei conform referat nr.1032/01.02.2022 intocmit de catre Corina –Elena 

Serban, ce se vor repartiza din fondul de rezerva , achizitionarea unor 

ansambluri de joaca conform referat nr.1581/16.02.2022 intocmit de domnul 

Viceprimar Vasile Daniel in suma de 8 mii lei, la capitolul 67.02.01 -20.05.30, 

redistribuirea sumei de 2 mii lei din fondul de rezerva la capitolul 67.05.03 – 

20.02, precum si redimensionarea cheltuielilor de functionare in cadrul unor 

capitole  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. 

 

           



 

 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 

             

 


