Judeţul Argeş
Consiliul Local al Comunei Bughea de Sus
HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local al comunei Bughea de Sus pe anul 2022
Consiliul Local al comunei Bughea de Sus, judeţul Argeş, întrunit în şedinţă ordinara din data de
de 27 iulie 2022 ;
Având în vedere :
raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului
comunei Bughea de Sus;
 referatul de aprobare al domnului primar Tarbă Nicolae privind necesitatea rectificării bugetului
local al comunei Bughea de Sus;
 adresa nr.3736/19.07.2022 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Arges
 avizele comisiilor de specialitate ale Consiliul Local Bughea de Sus;
 legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;
 Prevederile art.36, art.49 si art.50 Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
 prevederile art. 129, alin. (1), alin. (4), alin. 7 din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul
administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;


În temeiul art.139 alin.(1) si art.196 alin. (1) lit.a, art.198 din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind
Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare,
Consiliul Local a Comunei Bughea de Sus intrunit in sedinta ordinara in data de 27 iulie 2022
ADOPTA prezenta hotarare :
Art. 1. – Se aproba repartizarea din fondul de rezerva bugetara a sumei de 107 mii lei pentru obiectivul de
investitii „Modernizare drum de interes local str. Moicenilor ,in comuna Bughea de Sus, judetul Arges”
suma de 105 mii lei si pentru obiectivul “Dotarea unitatilor de invatamant gimnazial de stat cu echipamente
de protectie medicala de tip masti de protectie medicala, dezinfectanti, precum si alte echipamente de acest
tip, necesare pentru a preveni raspandirea coronavirusului SARS-Cov-2 in comuna Bughea de Sus, Judetul
Arges suma de 2 mii lei “sectiunea de dezvoltare conform anexei nr.1.
Art.2. – Se aproba retrimestrializarea sumei de 33 mii lei „Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata
pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor oraselor si municipiilor (burse)”
sectiunea de functionare conform anexei nr.2.
Art.3. – Se aproba corectarea sumei de 860,71 mii lei cod indicator 48.02 „Sume primite de la UE/alti
donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 „ sectiunea de
dezvoltare conform anexei nr.2.
Art. 4. – Se aproba lista de investitii a comunei Bughea de Sus judetul Arges, conform anexei nr.3
Art. 5 - Se împuterniceşte Primarul comunei Bughea de Sus, dl. Tarbă Nicolae şi compartimentul buget –
contabilitate cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 6 – Prezenta hotărâre se va afişa la sediul instituţiei pentru aducere la cunoştinţă publică locuitorilor
Comunei Bughea de Sus şi se comunică, în termenul prevăzut de lege :
- Instituţiei Prefectului Judeţului Argeş în vederea verificării legalităţii;
- compartimentului buget - contabilitate din cadrul Primăriei comunei Bughea de Sus;
- Primarului comunei Bughea de Sus

Preşedinte de şedinţă

L.S.



Mocanu Valentin

Nr.67
adoptată în şedinţa ordinara din data de 27 iulie 2022
cu un număr de 13 voturi pentru din totalul de 13 consilier

Contrasemnează:
Secretar general
 Bordeanu Diana Irina

