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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 

 nr.  65 din  16. 11 .2022  

 

 Privind  aprobarea  rectificarii  bugetului  de  venituri  si  cheltuieli  al  comunei     

Micesti pe trimestrul IV 2022  

 

 

Consiliul Local al comunei Micesti, judetul Arges intrunit in sedinta  publica   din 

data de                                        ,  

 

Avand in vedere: 

 

  - Legea nr 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, 

 

   -Legea nr 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare,    

 

             - OUG nr. 57/2019  privind Codul  administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare, 

 

               - Hotararea Guvernului nr 1306/2022 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva 

bugetara la dispozitia Guvernului pentru unele unitati administrativ- teritoriale pentru plata unor 

cheltuieli curente si de capital , adresa  nr.12066/03.11.2022 emisa de Administratia Judeteana a 

Finantelor Publice Arges, privind alocarea sumei de 200 mii lei -  sume defalcate din taxa pe 

valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2022, din Fondul  de rezerva la 

dispozitia Guvernului, 

 

               - Hotararea  Guvernului nr 1362/09.11.2022 privind repartizarea pe judete a sumei , 

prevazuta in bugetul de stat pe anul 2022 pentru unele unitati/subdiviziuni administrativ-

teritoriale in vederea finantarii Programului –pilot de acordare a unui suport alimentar pentru 

prescolarii si elevii din 450 de unitati de invatamant preuniversitar de stat, respectiv,  adresa nr. 

13114 /14.11.2022 emisa de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arges, privind 

alocarea sumei de 772 mii lei - sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru  finantarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor ,municipiilor,sectoarelor si 

municipiului Bucuresti, pentru finantarea Programului pilot de acordare a unui suport alimentar 

pentru prescolari si elevi, 

 

-  Referatul de aprobare nr. 11053 /16.11.2022  al Primarului Comunei Micesti, privind 

utilizarea sumei 31,40  mii lei pentru  cheltuieli de capital din fondul de rezerva bugetara la 

dispozitia  autoritatilor locale si a sumei de 200 mii lei , alocata unitatii noastre ,respectiv, sume 

defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2022, din 

Fondul  de rezerva la dispozitia Guvernului,conform Hotararii Guvernului 1306/2022, 
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-  Referatul de aprobare nr 11051/ 16.11.2022  al Primarului Comunei Micesti, privind 

utilizarea sumei 772 mii lei- sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru  finantarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor ,municipiilor,sectoarelor si 

municipiului Bucuresti, pentru finantarea Programului pilot de acordare a unui suport alimentar 

pentru prescolari si elevi,conform Hotararii  Guvernului nr 1362/09.11.2022 

 

- Raportul de   specialitate nr 11052/ 16.11.2022, intocmit de compartimentul financiar-  

contabilitate   din cadrul serviciului financiar contabilitate, impozite si taxe din cadrul Primariei 

Micesti,  

- Raportul de specialitate nr 11054/16.11.2022, intocmit de compartimentul achizitii 

publice din cadrul primariei Micesti, 

 

 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; 

 

 In 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: 

   

 

   Art.1.  

 

 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Micesti, în 

trimestrul IV 2022, cu suma de 972 mii lei, atât la partea de venituri, cât şi la partea de 

cheltuieli, după cum  urmează : 

 

A. la partea de venituri : 

- cod 11.02.02. “Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor 

si Municipiului Bucureşti “ +  772 mii lei; 

 

 - cod 11.02.06. “Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 

bugetelor locale” + 200 mii lei;  

 

- cod 37.02.03. “Vărsăminte din sectiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii  

de dezvoltare a bugetului local” - 200 mii lei;  
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- cod 37.02.04. “Vărsăminte din secţiunea de funcţionare  ” + 200 mii lei;  

 

 

 

B. la partea de cheltuieli : 

                  -  capitol 65.02. “Invatamant” + 772 mii lei, din care: 

- paragraf 65.02.03.01. “  Învatamânt prescolar ” , titlul 57 “Asistenta sociala”, 

aliniat 57.02.05 “Suport alimentar ”  +147,50 mii lei ; 

- paragraf  65.02.03.02. “  Învatamânt primar ”, titlul 57 “Asistenta sociala”, 

aliniat 57.02.05 “Suport alimentar  ” +371 mii lei ; 

- paragraf  65.02.04.01. “  Învatamânt secundar inferior ” , titlul 57 “Asistenta 

sociala”, aliniat 57.02.05 “Suport alimentar  ”  +253,50 mii lei ; 

  -   capitol 70.02. “ Locuinte, servicii si dezvoltare publica  ” +143,87 mii lei  

paragraf  70.02.06. “  Iluminat public si electrificari ”, titlul 58 “   Proiecte cu 

finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 ”, 

aliniat 58.04.03 “Cheltuieli neeligibile  ” +133,45 mii lei ,  obiectiv de investitie  “ 

Modernizarea sistemului de iluminat  public in comuna Micesti, judetul Arges ( 

cofinantare executie lucrari) ” ,  titlul 70 “ Cheltuieli capital  ”, aliniat 71.01.30 “ 

Alte active fixe   ” +10,42 mii lei ,  obiectiv de investitie  “ Infiintare parc electric- 

fotovoltaic in sat Micesti, comuna Micesti, judetul Arges ( intocmire studiu de 

oportunitate, caiet de sarcini si raport de evaluare) ” . 

-  capitolul 84.02 “ Transporturi ”, la paragraful 84.02.03.01 “  Drumuri si poduri”, 

titlul 70 “ Cheltuieli de capital ”, articolul  71.01.01 “Constructii “  suma de  56,13 mii 

lei, obiectivul de investitie “Sistem supraveghere video performant- (71.01.01) ” . 

 

 Art.2. 

  Se aprobă rectificarea secțiunii de funcționare a bugetului local de venituri şi cheltuieli 

al comunei Micesti, în trimestrul IV 2022, cu suma de 772  mii lei, atât la partea de venituri, 

cât şi la partea de cheltuieli, după cum  urmează : 

 

A. la partea de venituri : 

- cod 11.02.02. “Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor 

si Municipiului Bucureşti “ + 772 mii lei; 
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- cod 11.02.06. “Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 

bugetelor locale” + 200 mii lei;  

 

 

- cod 37.02.03. “Vărsăminte din sectiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii  

de dezvoltare a bugetului local” - 200 mii lei;  

 

B. la partea de cheltuieli : 

   -  capitol 65.02. “Invatamant” + 772 mii lei,  titlul 57 “Asistenta sociala”, aliniat 

57.02.05 “Suport alimentar ”  +772mii lei ; 

  Art.3 

            Se aprobă rectificarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local de venituri şi cheltuieli al 

comunei Micesti, în trimestrul IV 2022, cu suma de 200 mii lei, atât la partea de venituri, cât şi 

la partea de cheltuieli, după cum  urmează : 

 

A. la partea de venituri : 

- cod  37.02.04 «Vărsăminte din secţiunea de funcţionare» + 200 mii lei; 

 B. la partea de cheltuieli : 

 

  -   capitol 70.02. “ Locuinte, servicii si dezvoltare publica  ” +143,87 mii lei  , titlul 

58 “   Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 

financiar 2014-2020 ”, aliniat 58.04.03 “Cheltuieli neeligibile  ” +133,45 mii lei ,  

obiectiv de investitie  “ Modernizarea sistemului de iluminat  public in comuna 

Micesti, judetul Arges ( cofinantare executie lucrari) ” ,  titlul 70 “ Cheltuieli 

capital  ”, aliniat 71.01.30 “ Alte active fixe   ” +10,42 mii lei ,  obiectiv de investitie  

“ Infiintare parc electric- fotovoltaic in sat Micesti, comuna Micesti, judetul 

Arges ( intocmire studiu de oportunitate, caiet de sarcini si raport de evaluare) ”  

-  capitolul 84.02 “ Transporturi ”, , titlul 70 “ Cheltuieli de capital ”, articolul  

71.01.01 “Constructii “  suma de  56,13 mii lei, obiectivul de investitie “Sistem 

supraveghere video performant- (71.01.01) ” . 

Art.4 

Se aproba utilizarea sumei de 31,40 mii lei din fondul de rezerva bugetara la dispozitia  

autoritatilor locale, 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 de capital , sectiunea de 

dezvoltare, dupa cum urmeaza: 
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-  capitolul 84.02 “ Transporturi ”, la paragraful 84.02.03.01 “  Drumuri si poduri”, 

titlul 70 “ Cheltuieli de capital ”, articolul  71.01.01 “Constructii “  suma de  31,40 mii 

lei, obiectivul de investitie “Sistem supraveghere video performant- (71.01.01) ” . 

Art. 5 

Se aproba  actualizarea programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de 

finantare pe anul 2022 si estimarile pentru anii 2023 - 2025, conform anexei nr. 1, care 

face parte integranta din prezenta Hotarare. 

Art. 6 

 

Primarul comunei Micesti, ordonatorii de credite din subordine si compartimentul   

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

hotarari. 

 

Art.. 7 

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.                                                                                       Data.  

                   

 

 

                              

INITIATOR PROIECT                                               AVIZEAZA PENTRU LEGALITATE 

         PRIMAR                                  SECRETAR GENERAL AL UAT COMUNA MICESTI 

ING VOICU DUMITRU                                                  DULAMA MIHAI-IULIAN              

 


