ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
PRIMARIA COMUNEI PETRESTI
PROIECT DE H O T Ă R Â R E
privind aprobarea rectificarii bugetului local
pe trim. II anul 2022
PRIMARIA COMUNEI PETRESTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA,
AVAND IN VEDERE:
- Raportul biroului contabilitate din cadrul Primariei Petresti
- raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Petresti;
- referatul de aprobare al Primarului comunei Petresti, privind necesitatea aprobării rectificarii
bugetului local pe trim. II anul 2022
- Scrisoarea standard de informare a beneficiarului nr. 4039/27.04.2022 privind contractul de
finantare nr. POCU/436/4/4/127490, incheiat in cadrul Programului Operational Capital Uman 20142020 pentru proiectul “Bunicii comunitatii Petresti “
-Extrasele de cont din 26.04 si 27.04.2022 privind virarea sumelor de catre Ministerul Investitii
Proiecte Europene
-Extrasele de cont din data de 25.03.2022 si 27.04.2022, privind viramentele efectuate de actre AJPIS
Dambovita pentru ajutor de incalzire cu lemne aferente sezon 2021-2022, in suma de 448 lei si
suplimentul ajutor incalzire cu lemne sezon 2021-2022 in suma de 7.120 lei ;
- prevederile art. 20, alin.(1) lit.c), din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 129, alin.(2), lit.b), alin.(4), lit. a) si art. 139, alin. (3), lit a) din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 196, alin. (1), lit a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare;

PROPUNE:
Art.1 Se aproba rectificarea bugetului local in trim. II anul 2022, dupa cum urmeaza
La venituri :
mii lei
Denumire indicatorilor
42.02

Subventii de la bugetul de stat
42.02.34

42.02.69

48.02

Subventii pentru acordarea ajutorului
pentu incalzirea locuintei si a
suplimentului de energie
Subventii de la bugetul de stat catre
bugetele localenecesare sustinerii
derularii peoiectelor finantare din
fonduri externe nerambursabile
(FEN), postaderare, aferente
perioade de programare 2014-2020
Sume primite de la UE/alti donatori
in contul platilor efectuate si
prefinantari aferente cadrului
financiar 2014-2020

Functionare
7,57

Dezvoltare
273,27

+7,57

+0,47

48.02.02.02

Sume primite in contul platilor
efectuate in anii anteriori

48.02.02.03

Prefinantare

37.02.04

Varsaminte din sectiunea de
functionare

269,76

TOTAL

0,47

+7,57

La cheltuieli
Capitol

3,04

273,27

mii lei
Subcapitol

68.02

Denumire indicatorilor
Asigurari si asistenta sociala

68.02.04
68.02.15.01

Functionare Dezvoltare
+7,57

Asistenta acordata persoanelor in varsta

273,27

Ajutor social
57. Asistenta sociala

+7,57
+7,57

57.02 Ajutoare sociale

+7,57

57.02.01 Ajutoare sociale in numerar
58. Titlul x proiecte cu finantare din
fonduri externe nerambursabile
aferente cadrului financiar 2014-2020

+7,57
+273,27

58.02 Programe din Fondul Social
European (FSE)

+273,27

58.02.02 Finantare externa
nerambursabila

+273,27

Total

+7,57

+273,27

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a acestei hotarari se obliga biroul contabilitate.
Art.3 Hotărârea se aduce la cunoștința publică, în condițiile legii, prin grija secretarului general
al comunei Petresti;
Art.4 Secretarul unității administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local
primarului și prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării.
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