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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

nr.  34   din  27.06 .2022 

Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei  Micești 

pe trimestrul III 2022 

 

 

Consiliul Local al comunei Micești, județul Argeș întrunit în sedinta  publică   din 

data de                                        ,  

 

Având în vedere: 

-  Referatul de aprobare nr. 6266 /27.06.2022  al Primarului Comunei Micesti, privind 

utilizarea sumei de 23,51 mii lei pentru cheltuieli de personal, din fondul de rezerva bugetara 

constituit la dispozitia Consiliului Local al comunei Micesti; 

- Raportul de  specialitate nr. 6268 /27.06.2022, întocmit de Compartimentul Financiar-  

Contabilitate din Cadrul Serviciului Financiar Contabilitate, Impozite si Taxe din cadrul 

Primariei comunei Micești; 

- avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Comunei Miceşti; 

 

 Ţinând cont de: 

• prevederile Legii nr. 273/2006 prinvind finantele locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

• prevederile Legii nr.317 /2021-Legea bugetului de stat pe anul 2022; 

• avizele  comisiilor de specialitate ale Consiliul Local al comunei Micesti; 

 

 În temeiul prevederilor art. 129, alin. (4), lit.a), art.139, alin. (3), lit. a) si art. 196, alin. 

(1), lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

 

Consiliul Local al Comunei Miceşti 

HOTĂRĂŞTE: 
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  Art.1. Se aproba utilizarea sumei de 23,51 mii lei din fondul de rezerva bugetara 

constituit la dispozitia Consiliului Local al comunei Micesti, conform art.6 din HCL 

nr.9/25.02.2022,  din capitolul bugetar 54.02. “Alte servicii publice generale”, subcapitolul 

54.02.05. “Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale”, articolul 50.04. 

“Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale”, pentru cheltuieli  personal, dupa 

cum urmeaza: 

- la capitolul 70.02 “Locuinte, servicii si dezvoltare publica”,  la paragraful 70.02.50 

“Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale ”, titlul 10 “ 

Cheltuieli de personal ” suma de 23,51 mii lei, articolul  10.01.01“Salarii de baza “  

suma de 21 mii lei , articolul  10.01.17“Indemnizatii de hrana “  suma de 1,40 mii lei 

, articolul  10.02.06“ Vouchere de vacanta “  suma de 0,61 mii lei , articolul  10.03.07 

“Contributia asiguratorie pentru munca “  suma de 0,50 mii lei; 

 

 

 Art.2 Primarul comunei Micesti, ordonatorii de credite din subordine si compartimentul 

financiar-contabilitate, taxe si impozite, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

 

Art.3 Secretarul general al  comunei Micesti va comunica prezenta hotarare Primarului 

comunei Micesti, persoanelor si institutiilor interesate si o va inainta Institutiei Prefectului –

Judetul Arges in vederea exercitarii controlului de legalitate. 

 

 Nr. 34                                                                                     Data 27.06.2022 

                   

 

  Iniţiator proiect,                                             Contrasemnează, 

Primar,                                        Secretar General al Comunei Miceşti, 

Ing. Voicu Dumitru                                               Dulamă Mihai-Iulian 

 


