
R O M Â N I A 
JUDEŢUL GALAŢI     
COMUNA CUCA                                                     Înregistrat la nr.5480 din 19.10.2022 
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 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 :   
 

CAPITOL MAJORĂRI  

-LEI- 

DIMINUĂRI 

-LEI -  

07.02.03- impozit teren extravilan –  
 

66500   

51.02.20.01.05- Carburanți- ; 
 

5000    



61.02.20.01.05- Carburanți- 
 

5000   

84.02.20.01.05- Carburanți- 
 

22000  

51.02.20.01.06- Piese de schimb  
 

1500  

84.02.20.01.30 -Alte bunuri și servicii pentru 
întreținere și funcționare 

13000  

65.02.20.01.03- Lemne de foc 20000  

67.02.71.01.30 – Loc  de joacă 30000  

70.50.71.01.30 – alte active fixe   
 

 30000 

35.02.01 Venituri din amenzi  12000  

51.20.19 Cotizații ACoR  12000  

                          
 

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  
ordinară din  25 octombrie   2022 ,  prezentul proiect de hotărâre  . 
 
 
  
 
     P R I M A R ,  
               Vlad Mihăiţă 
 


