
 JUDETUL ARGES 

COMUNA MICESTI 

NR  7910   DIN 06.09.2022 

 

 

 

 REFERAT DE APROBARE  

privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Micesti  pe trimestrul  III 

2022 . 

 

            Avand in vedere prevederile OUG nr 57/2019 privind  Codul Administrativ, 

Legii nr 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022,a Legii nr 273/2006 privind finantele 

publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare , a adreselor emise de Administratia 

Judeteana a Finantelor Publice Arges  nr.  6274/23.08.2022, prin care a fost comunicata suma 

de 12 mii lei repartizata unitatii noastre, respectiv sume defalcate din taxa pe valoarea 

adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, 

municipiilor destinate finantarii drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale integrati 

in invatamantul de masa ,  nr. 6605/30.08.2022 prin care a fost comunicata suma de 87 mii lei 

repartizata unitatii noastre, respectiv sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 

finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor destinate 

pentru finantarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru categoriile de 

cheltuieli prevazute la art.104 alin (2), li.b-d din Legea nr.1/2011- 1 mii lei si suma de 86 mii 

lei pentru finantarea burselor elevilor din invatamantul de masa, nr.6758/01.09.2022 prin care 

a fost comunicata repartizarea pe trimestre pe anul 2022 a sumelor defalcate din taxa pe 

valoarea adaugata, respectiv trimestrul III 2022  suma de 99 mii lei , adreselor 

nr.2338/29.08.2022,2360/31.08.2022 emise de Scoala gimnaziala nr l Micesti, a necesitatilor 

sociale ale Comunei Micesti ,va prezentam  spre aprobare , in vederea rectificarii bugetului de 

venituri si cheltuieli pe trimestrul III 2022 : 

1.  Rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Micesti, în 

trimestrul III 2022, cu suma de 99 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, sectoare-

lor si Municipiului Bucureşti ’  99 mii lei;  

 

B. la partea de cheltuieli : 

- capitol 65.02. «  Invatamant »suma de 99 mii lei, 



-  paragraf 65.02.04.01. « Învatamânt secundar inferior » , titlul 20 « Bunuri si 

servicii », alineat 20.01.30. « Alte bunuri si servicii pentru intretinere si func-

tionare »  + 1 mii lei , titlul 59 « Alte cheltuieli », alineat 59.01 « Burse  »suma 

de 86 mii lei; 

- paragraf 65.02.50 . « Alte cheltuieli în domeniul învatamântului » suma de  12 

mii lei, titlul 57 « Asistenta sociala », alineat 57.02.01. « Ajutoare sociale in 

numerar »  + 12 mii lei , 

2.   - Rectificarea Sectiunii de functionare a bugetului local de venituri şi cheltuieli al 

comunei Micesti, în trimestrul III  2022, la partea de venituri si cheltuieli , cu suma de 99 

mii lei, 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, sectoare-

lor si Municipiului Bucureşti ’  99 mii lei;  

 

B. la partea de cheltuieli : 

- capitol 65.02. «  Invatamant » , titlul 20 « Bunuri si servicii », alineat 

20.01.30. « Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare »  + 1 mii lei 

, titlul 57 « Asistenta sociala », alineat 57.02.01. « Ajutoare sociale in nume-

rar »  + 12 mii lei ,  titlul 59 « Alte cheltuieli », alineat 59.01 « Burse  »suma 

de 86 mii lei; 

 

3. - Utilizarea sumei de  75  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  personal  si cheltuieli 

bunuri si servicii , respectiv sectiunea de functionare 75 mii lei, dupa cum urmeaza: 

-la capitolul  61.02 “  Ordine publica si siguranta nationala ”,   la paragraful  

61.02.05 “ Protectie civila şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă 

nonmilitară)  ”, titlul 10 “ Cheltuieli de personal ”,  articolul  10.01.01“ Salarii de 

baza “ suma de 8 mii lei , articolul  10.01.12“ Indemnizatii platite unor persoane din 

afara unitatii “ suma de 2 mii lei , 

-  la capitolul  65.02 “   Invatamant”,   la paragraful  65.02.04.01 “ Învatamânt 

secundar inferior   ”, titlul 10 “ Cheltuieli de personal ”  ,  articolul  10.02.05“ 

Transportul la si de la locul de munca “ suma de 5 mii lei , titlul 20 “ Bunuri si 

servicii”  ,  articolul 20.05.30   “  Alte obiecte de inventar “ suma de 6 mii lei , 

 

-la capitolul  67.02 “ Cultura, recreere si religie  ”,   la paragraful  67.02.03.02 

“  Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale”, titlul 10 “ Cheltuieli de personal ”  ,  



articolul  10.01.01“ Salarii de baza “ suma de 9,70mii lei , articolul  10.03.07“ Contribuția 

asiguratorie pentru muncă “ suma de 0,30 mii lei , 

-  la capitolul  74.02 “  Protectia mediului”,   la paragraful  74.02.50 “ Alte servicii în 

domeniul protecției mediului   ”, titlul 20 “ Bunuri si servicii”  ,  articolul  20.30.30“ Alte 

cheltuieli cu bunuri si servicii “ suma de 44 mii lei ,  

4. Virarea de credite bugetare neutilizate, în cadrul aceluiaşi capitol bugetar, subcapitol 

bugetar, intre articole si aliniate în trimestrul III 2022, după cum urmează: 

 

-Mii lei- 

Capitol/ 

subcapitol/ 

paragraf 

Articolul/alineatul 

de la care se 

virează 

Influenţe 

 ( + / - ) 

Capitol/ 

subcapitol/ 

paragraf 

Articolul/alineatul  la 

care se virează 

Influenţe 

 ( + / - ) 

“Autorităţi 

executive” 

51.02.01.03. 

 

10- “Cheltuieli de 

personal” 

 

- 11,00 

 

“Autorităţi 

executive” 

51.02.01.03. 

10- “Cheltuieli de person-

al” 

 

+ 11,00 

 

10.01.12. - “In-

demnizatii platite 

unor persoane din 

afara unitatii ” 

  

- 9,00 

 

 

10.01.01. - “Salarii de baza 

” 

+ 10,30 

 

10.01.17. - “ In-

demnizații de hra-

nă” 

 

- 2,00 

 

 

10.02.06. - “  Vouchere de 

vacanță” 
+0,70 

“  Alte 

cheltuieli in 

domeniul  

asistentei  

sociale ”    

68.02.50.50. 

10 - “Cheltuieli de 

personal ” 

 

-1,40 

 

“  Alte 

cheltuieli in 

domeniul  

asistentei  

sociale ”    

68.02.50.50. 

10 - “Cheltuieli de personal 

” 

 

+ 1,40 

 

10.03.07. –  

“ Contribuția asi-

guratorie pentru 

muncă” 

 

-1,40 

 

 

10.01.01. - “  Salarii de 

baza” 

 

 

+ 1,40 

 

“Alte ser-

vicii în 

domeniile 

locuintelor, 

serviciilor 

si dezvol-

tarii co-

munale” 

70.02.50. 

10 - “Cheltuieli de 

personal ” 

 

- 0,20 

 

“Alte ser-

vicii în 

domeniile 

locuintelor, 

serviciilor 

si dezvol-

tarii co-

munale” 

70.02.50. 

10 - “Cheltuieli de 

 personal ” 

 

+ 0,20 

 

10.01.17. -                  

“Indemnizații de 

hrană” 

 

- 0,20 

10.02.06. - “Vouchere de 

vacanță ” 

 

+ 0,20 

 

 

 PRIMAR 

ING VOICU DUMITRU 



 


