
 

 

 

 
 
 
 
 

                        H O T Ă R Â R E A Nr.8 
           din 22 februarie 2022  . 

 
privind:  rectificarea bugetului local pe anul 2022. 
 
Iniţiator :  Vlad Mihăiţă   – primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi ;  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului : 885 din 14.02.2022 
  

       Consiliul local al comunei Cuca , judeţul Galaţi  , întrunit în şedinţa ordinară ;    
  

        Având în vedere  Referatul de aprobare  prezentat de iniţiator , înregistrat la 
nr.885 din 14 februarie 2022 ;   
        Având în vedere  Raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat la nr.893 din 14 februarie 2022  ;  

      Având în vedere  avizul Comisiilor  de specialitate  din cadrul Consiliului local 
Cuca ; 
        Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 37/08.02.2022 privind 
repartizarea pe unități  administrativ-teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit estimat  a 
se încasa la bugetul de stat în anul 2022 în sumă de 310 mii lei. 
       Având în vedere adresa nr.GLR_TRZ_3347/16.02.2022 de la D.G.R.F.P. Galați, 
prin care s-au repartizat sumele defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor 
descentralizate destinate finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat , 
precum și a burselor acordate elevilor din învățământul de masă;  
      Având în vedere cu H.C.L. nr.1 din 27.01.2022 privind adoptarea bugetului local  
pe anul 2022; 
      Având în vedere Legea bugetului de stat nr.317/2021 privind adoptarea bugetului  
pe anul 2022, publicată în Monitorul Oficial în data de 28.12.2021; 
 Având în vedere art. 19 alin (1) lit.a) din Legea nr 273/2006, privind finanţele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare;                     
 Având în vedere Legea  nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și 
completările ulterioare;            
 Având în vedere  Ordinul M.F.P.2021/2013, ce prevede ca detalierea din cadrul 
fiecărui capitol bugetar să se facă până la nivel de alineat ;     
  Având în vedere  Legea contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările și 
completările ulterioare;         
 Având în vedere  art.129 alin.(4) lit. a) , art.134 alin.(4) precum   şi art.139 alin.(3) 
lit.a) din  Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare ;             
 În temeiul art. 139 alin.(1) precum și art.196 alin.(1) lit.a)  din  Ordonanţa de 
urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;  

 R O M Â N I A 
 JUDEŢUL GALAŢI         
 COMUNA CUCA           
 CONSILIUL LOCAL   



 
  
   Adoptă prezenta  H O T Ă R Â R E  :   
 
     

Art.1.  Se aprobă  rectificarea bugetului local al UAT comuna Cuca în anul 2022 , 
potrivit Anexei la prezenta hotărâre , care face parte integrantă din aceasta .  
 Art.2. Cu  ducerea la  îndeplinire a prevederilor  prezentei hotărâri se  însărcinează 
primarul comunei  .  
 Art.3. Secretarul comunei   va comunica  prezenta hotărâre   Instituţiei Prefectului – 
judeţul Galaţi și primarului comunei  în  termenul prevăzut de lege și o va publica în 
Monitorul Oficial local. 
 
 
 
        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,  
    Lenuța Lepădatu  
 
              
                 Contrasemnează,  

                Secretar UAT, A.Marin   


