
JUDETUL ARGES                                                                         APROB 

COMUNA MICESTI                                                                     PRIMAR 

NR    7100 DIN  02 .08.2022                                              ING VOICU DUMITRU 

 

      

RAPORT DE SPECIALITATE 

                              

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

2022 . 

 

Subsemnata,  RADULESCU ANDI, consilier in cadrul compatimentului Financiar-

contabilitate, din cadrul serviciului financiar-contabilitate,impozite si taxe, avand in vedere 

prevederile 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 prevederilor OUG nr 

57/2019  privind Codul  administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, a adresei nr 

3918/18.07.2022 emisa de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arges, adresei 

nr.1989/ 04.07.2022 emisa 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. - utilizarea sumei de  105  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 ( salarii 

asistenti personali ai persoanelor de handicap ) si ajutoare sociale in numerar ( 

indemnizatii persoane cu handicap ), dupa cum urmeaza: 

-la capitolul  68.02 “ Asigurari si asistenta sociala  ”,   la paragraful  68.02.05.02“ 

Asistenta sociala in caz de invaliditate  ”, titlul 10 “ Cheltuieli de personal ” suma de 

66 mii lei ,din care pentru  articolul  10.01.01“Salarii de baza “  suma de 66 mii lei , 

titlul 57 “ Asistenta sociala ” suma de 39 mii lei, din care pentru articolul  57.02.01“  

Ajutoare sociale in numerar “  suma de 39 mii lei . 

     2.  – avand in vedere adresa nr3918/18.07.2022 emisa de Administratia Judeteana a 

Finantelor Publice Arges, modificarea structurii bugetului local al comunei Micești pe 

anul 2022, precum si a sectiunii de functionare, prin retrimestrializarea sumei de 96 

mii lei din trimestrul IV în trimestrul III, atât 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”, 

cât și la partea de cheltuieli, capitol 65.02. “Învățământ“, paragraf  65.02.04.01. 

„Învățământ secundar inferior”, dupa cum urmează: 

   

 
 

 

 

CONSILIER  

RADULESCU ANDI                                       

 

 

Denumire  indicator Cod Retrimestrializare Retrimestrializare 

  indicator Trim. III  2022 Trim. IV 2022 

VENITURI 00.01.02. + 96,00 - 96,00 

Sume defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru finanţarea cheltuieli-

lor descentralizate la nivelul co-

munelor, oraşelor, municipiilor, sec-

toarelor si Municipiului Bucureşti 

 

 

11.02.02. 

 

 

+ 96,00 

 

 

- 96,00 

 

 

CHELTUIELI 50.02. + 96,00 - 96,00 

Învățământ 65.02. + 96,00 - 96,00 

Învățământ secundar inferior 65.02.04.01. + 96,00 - 96,00 

Alte cheltuieli 59 + 96,00 - 96,00 

Burse 59.01. + 96,00 - 96,00 


