
R O M Â N I A 
JUDEŢUL GALAŢI     
COMUNA CUCA                                                     Înregistrat la nr.885 din 14.02.2022 
P R I M A R ,  
 
    REFERAT DE APROBARE   
 
 La proiectul de hotărâre privind rectificarea  bugetului local pe anul 
2022 .  
______________________________________________________________________ 
    Vlad Mihăiţă - primarul comunei Cuca , judeţul Galaţi , validat prin Încheierea civilă 
nr.76/2020    a Judecătoriei Tg. Bujor , judeţul Galaţi . 
______________________________________________________________________  
  

 Având în vedere necesitarea continuării activității de administrație locală;   
               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;  
 Potrivit prevederilor   art.58 alin.(1)  din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare ) ” Excedentul anual al bugetului local rezultat 

la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în 

limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 6 lit. a), a celor 

exceptate la art. 6 lit. b) şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum şi 

după consultarea prealabilă a structurilor asociative ale autorităţilor administrativ-teritoriale ”. 
Astfel că în bugetul acestuin an se poate utilize suma de 662.382 lei și sume reprezentând 
vărsăminte din secțiunea de funcționare către secțiunea de dezvoltare pentru realizarea 
investițiilor care au o importanță deosebită pentru dezvoltarea comunității locale.   
   Având în vedere cu HCL 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 prevederile Legii nr.500/2002 privind finanțele publice, cu 
modificările și completările ulterioare; 
               În conformitate cu Ordinul M.F.P.2021/2013, ce prevede ca detalierea din cadrul 
fiecărui capitol bugetar să se facă până la nivel de alineat; 
               În conformitate cu Legea nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările 
ulterioare;   
  În temeiul art.155 alin (4) lit.a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019, privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;                                                                                                                                                                                                 



   Propun  Rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 , după cum 
urmează :   
 
 

SUPLIMENTĂRI VENITURI SUPLIMENTĂRI CHELTUIELI 

04.02.05 Sume repartizate din fondul la 

dispoziția Consiliului Județean + 310.000 lei 

07.02.02 Impozit și taxe pe teren + 59.000 lei 

98.02.97 Excedentul secțiunii de 

dezvoltare+662.382 

11.02.02. Sume defalcate din TVA pentru 

finanțarea cheltuielilor descentralizate:              

+ 143.000 lei  

51.71.01.01 Constucții (Sediu primărie)  + 10.000 lei 

51.71.01.01 Sistem de supraveghere video + 20.382 lei 

51.71.01.30 Alte active fixe (Aviz incendiu cămin) + 
30.000 lei 
65.02.04.20.01.30 Alte bunuri și servicii (Redresor, 
surse central, articole sportive, Aviz incendiu)+ 21.000 
lei 
65.02.20 Bunuri și servicii +103.000 lei 

65.02.59 Burse acordate elevilor din învățământul de 
masă  +40.000 lei  
65.02.04.20.01.07 Transport cadre didactice + 3.000 lei 

65.71.01.30 Altea ctive fixe (Cresterea eficienței 
energetic școală/grădiniță) +10.000 lei 
65.71.01.01 Construcții (Modernizarea gardului 
împrejmuitor la Școala Gimnazială Cuca) + 3.000 lei 
65.02.71.01.30 Alte active fixe (Amenajare teren sport) 
+100.000 lei ;  
67.02.05.71.01.30 Alte active fixe (Parc de joacă) + 
100.000 lei 
68.02.15.57.02.01 Ajutoare sociale în numerar 
(Ajutoare de urgență, ajutoare căsătorii, ajutoare nou 
născuți, căldură) + 35.000 lei 
70.02.50.71.01.30  Alte active fixe (Documentație 
cadastrală) + 40.000 lei 
70.02.50.71.01.30 Alte active fixe (PUG)+40.000 lei 
70.02.50.71.01.30 Alte active fixe (Parc auto) 231.000 
lei 
70.02.50.71.01.30 Alte active fixe (Studii pentru 
Construirea de locuințe de serviciu pentru specialiști) + 
10.000 lei 
70.06.71.01.30 Alte active fixe ( Modernizarea 
iluminatului public) +125.000 lei 
70.02.07.71.01.30 Alte active fixe (Alimentare cu gaze 
naturale în localități) + 4.000 lei 
74.02.71.01.30 Alte active fixe (Extindere rețea de 
canalizare) + 187.000 lei 
84.71.01.30 Alte active fixe (Panouri intrare/ieșire 
localitate) + 40.000 lei 



84.71.01.30 Alte active fixe (Stații electrice) + 22.000 
lei 

TOTAL: 1. 174 .382 LEI TOTAL: 1.174.382 LEI 

 
Faţă de acestea  solicit   raport de specialitate  compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate şi aviz favorabil  celor trei  Comisii   din cadrul Consiliului local .  
 

            În consecinţă solicit membrilor Consiliului local ca în temeiul art.129,  alin. (4), lit. a)  și 
art.196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 57/ 2019 privind Codul 
Administrativ , cu modificările și completările ulterioare ,  să dezbată și să aprobe în  şedinţa  
extraordinară  de îndată din 23 decembrie  2021 prezentul proiect de hotărâre  .  
 
     P R I M A R ,  
               Vlad Mihăiţă 
 


