
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TIAUCANI

PROIECT DE HOTiRARE
privind rectificarea bugetului local de venituri fi cheltuieli al comunei Tibucani,

judetul ltleamt pe anul 2O2Z inrcgistrat sub Nr. 78 din 28 februarie 2022

IOAN RUSU, primarul comunei Tibucani, judetulNeamt;
Vtzend Adresa Administratiei Judelene Neamt Nr. 4953 din 24.02.2022, Wtn cate,

potrivit prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2022 Nr.3f7l2o21, ne-au fost transmise
repartizarea sumelor defalcate pe valoarea adEuga$ pentru frnanlarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor pentru anul 2022 si estimArile
pentru perioada 2023-2025 pentru flnanlarea de baz5 a unit;tilor de inv5timent
preuniversitar de stat, pentru cheltuielile prev;zute la art. 104 alin. 2 lit. b) - d) din Legea
educaliei nalionale Nr. 11/2011. Sumele repartizare sunt calculate urmare a public6rii in
l,lonitorul Oficial nr. !51,115.02.2022 a Hotirarii de Guvern Nr. 2O4|I4.OZ.2O22 privind
coeficienlii costului standard per anteprescolar/prescolar/elev pentru anul 2022 9i estimtrile
pentru perioada 2023 - 2025t

Avend in vedere prevederiie:
a) art, 129 alin. (4) lit. a) din Ordonanta de Urgent5 a Guvernutui Romeniei Nr. 5712019

privind Codul Administrativ,
b) art. 19 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 27312006 privind finanlele publice

locale, cu modificdrile 9i completSrile ulterioare;
c) Legii Nr. 3l7l202l privind bugetul de stat pe anul 2022;
d) Legii nr. 5212003 privind transparenla decjzionalt in

modific5rile gi complettrile ulterioare;
administralia public;, cu

-in temeiul dispoziliilor art. 139 alin. (3) lit a) din Ordonanla de Urgen!5 a Guvernului
Romaniei Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTARASTE:

Art.l. Se aprob5 rectificarea bugetului local de venituri 9i cheltuieli al comunei
Tibucani, judetul Neamt pe anul 20222, cu suma de 271 mii lei, conform Anexei nr. 1, parte
integrantt din prezenta hotirare.

Art.2. Primarul si Compartimentul frnanciar-contabilitate vor urm5ri ducerea la
indeplinire a prezentei hottrrari,

AILL Secretarul general al comunei va inainta si comunica prezenta hottrare
autoritSlilor 9i peEoanelor interesate 9i-o va aduce la cunogtint5 publice prin afigaj la sediu
instituiiei.

INITIATOR: Avizat pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL,
Jr, Coca Ambrosd
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ROMANIA
Judetul t{eamt
Primlria comunei Tibucani

PRIMAR
Nr. 1514 din 2A,02.2022

REFERAT DE APROBARE

a Proiectulutui de hodrere Privind rectificarea bugetulai loal de venitui ti
cheltuieli al comunei fibu@ni, iudetul Neaml pe anul 2022, inrqistrat sub Nn 78

din 28 februarie 2022

IOA RUSU, primarul comunei Tlbucani, ludelul Neam' in calitate de iniliator al

acestui prolect de hot6rere;

V;zand Adresa Administratiei Judelene Neam! Nr, 4953 din 24'02'2022, ptin cate,

potrivit prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2022 Nt. 31712021, ne-au fost transmise

repartizarea sumelor defalcate pe valoarea ad5ugat5 pentru finantarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor, oragelor, municipiilor pentru anul 2022 9i estim5rile

pentru perioada 2023-2025 pentru finantarea de baz5 a unittlilor de inv;!5mant

preuniversitar de stat, pentru cheltuielile prev5zute la art. 104 alin 2 lit b) - d) din Legea

educaiiei naiionale Nr. 1U2011. Sumele repartizare sunt calculate urmare a publictrii in

l4onitorul oficial N. t51115.02.2022 a HotBrarii de Guvern Nr' 204/14 02 2022 privind

coeficienlii costului standard per antepre9colar/pre9colar/elev pentru anul 2022 9i estimirile

pentru perioada 2023 - 2025, este necesari rectificarea bugetului local:

- la partea de venituri - capitolul 11.02 cu suma de 271 mii lei;

- la partea de cheltuieli - capitolul 65.02 cu suma de271 mii lei reprezent6nd cheltuieli

materiale de inv5tbm6nt;

- actualizarea listei de investitii 2022;

- actualizarea planului de achizilii publice 2022.

Proiectul de hotBrere va fi repartizat la Serviciul Financiar-Contabilitate, respectiv

domnutui uOISi NICULAI - referent in cadrul acestui serviciu, care urmeazt sb

intocmeascd raportul de speciatitate si st-l depund pan; la data 28 februarie 2022, ora

15,00.
Comisia de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Tibucani, judelul Neam!

cdreia ii va fi inaintat acest proiect de hotdrare in vederea dezbaterii 9i intocmirii avizului

consultativ este,,Comisia de Activitdli Economico-Financiar5",

Cu stimd,



ROMANIA
Judqul Neam!
Primiria comunei Tibucani
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE
Nr. 1515 din 28.02. 2022

RAPORT
cu privire la Proiectul de hod,6re privind rectif,@rca bugetului l@al de
yenituti si cheltuieli al comunei libucan+ iudetul lleaml pe anul 2022/

inrqirtrat sub llr, 78 din 28 februaie 2022

MOISi NICULAI, referent in cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Tibucani, judelul Neaml;

VEzand Proiectul de hot;rare privind reclifrcarea bugetului Iocal de venituri 5i
cheltuieli al comunei Tibucani, judetul Neam! pe anul 2022, inregistrat sub Nr. 18 din 28
februarie 2022, iniliat de Domnul primar, IOAN RUSU, proiect de hot5rare insolit 9i de
Referatul de aprobare al acestuia, intocmit de Domnul primar, IOAN RUSU si inregistrat
sub Nr. 1514 din 28 februarie 2022, prin care se aratE cE se justificd aceastd rectificare a
bugetului local de venituri 9i cheltuieli in forma prezentatb in proiectul de hotSrare 9i
explicitate in Referatul de aprobare al acestuia, respectiv, citim: "Vizand Adresa
Administraliei ludelene Neam! Nr. 4953 din 24.02.2022, prin care, potrivit prevederilor
Legii bugetului de stat pe anul 2022 Nr. 3771202I, ne-au fost transmise repartizarea
sumelor defalcate pe valoarea adSugat5 pentru finanlarea cheltuielilor descentralizate la

nivelul comunelor, oragelor, municipiilor pentru anul 2022 9i estimirile pentru perioada
2023-2025 pentru frnantarea de bazi a unitSlilor de invSldment preuniversitar de stat,
pentru cheltuielile prev5zute la art. 104 alin. 2 lit. b) - d) din Legea educatiei nationale
Nr. 1U2011. Sumele repartizare sunt calculate urmare a public5riiin Monitorul Oficial nr.
15U15.02.2022 a Hottrerii de Guvern Nr. 204114.02.2022 privind coeficienlii costului
standard per anteprescolar/pretcolar/elev pentru anul 2022 5i estimErile pentru perioada
2023 - 2025, este necesar5 rectificarea bugetului local:

- la partea de venituri - capitolul 11.02 cu suma de 271 mii lei;

- la partea de cheltuieli - capitolul 55.02 cu suma de271 mii lei reprezentand
cheltuieli materiale de invS!6ment;

- actualizarea listei de investitii 2022i

- actualizarea planului de achizilli publice 2022.

Avend in vedere prevederile: art. 129 alin. (4) lit. a) din Ordonanta de Urgenti
a Guvernului Romeniei Nr. 5712019 ptivind Codul Administrativ, art. 19 alin. (1) lit. a) 9i
alin. (2) din legea fi. 273/2006 privind flnanlele publice locale, cu modificlrile 9i
completSrile ulterioare; Legii nr. 5212003 privind transparenla decizionalS in
administratia publicS, cu modific5rile 9i completbrile ulterioare 9i Legii Nr. 3122021
privind buqetul de stat pe anul 2022;

Proiectul de hotirere intrunegte condiliile prev5zute de lege pentru adoptarea
unei hotErari de consiliu in acest sens.

R.eferent,
MOISi NICUI


