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HOTÀRÂREA
Nr. 61 din 28.11.2022

privind aprobarea unei moi rectificari bugetare pentru anul 2022

Consiliul Local al Comunei Dersca, intrunit in sedinta ordinarã in data de 28.11.2022

Tinând cont de prevederile:
- art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutia României, republicatã;
- art. 3 si 4 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptatã la Strasbourg la 15 octombrie 1985,
ratificatà prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu
modificarile si completârile ulterioare;
- Adresa nr. nr. Il/624 din 3 noiembrie 2022 a ADMINISTRATIEL JUDETENE A FINANTELOR
PUBLICE BOTOSANI - ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE 
referitoare la Hotararea Guvernului r. 1306/2022 privind suplimentarea sumelor defalcate din taxa
pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2022

Luând act de:
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Dersca, înregistrat sub n. 5.938 din 17.11.2022,

in calitatea sa de initiator, calitate acordatã de prevederile art. 211 raportate la cele ale art. 136,
alin. (1) din Ordonanta de Urgent a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificarile si completârile ulterioare;

- referatul de specialitate sub nr. 5851 din 14.11.2022 întocmit de doamna Tanãsele Mihaela,
consilier superior, contabil

- Avizul cu caracter consultativ al comisilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei
Dersca

In temeiul prevederilor prevederilor art. 129 alin. (2) lit.c) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din
Ordonanta de urgent a Guvernului n. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile
si completàrile ulterioare

ADOPTÀ PREZENTA HOTÄRÂRE:

Art. 1. - Se aprobà o nouã rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022, conform
indicilor cuprinsi n Anexa 1 , anexã ce face parte integrantà din prezentul proiect de hotãrâre.

Art. 2. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se asigurã de cate primarul comunei Dersca
prin apratul de specialitate propriu.

Art. 3. - Prezenta hotarâre se comunicã, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevazut
de lege, primarului comunei, compartimentului buget finante si prefectului judetului Botosani si se
aduce la cunostinta publica prin afisarea la sediul primâriei, precum si pe pagina de internet
http://www.comunadersca.ro.

Presedinte de sedinta:
Come a host one fine
lonel 

Contrasemneaza,
Secretarul General Al Comunei Dersca
Valerica - Lacrâmioara HRITULEAC

8.0Prezenta hotarâre a fost adoptatã cu 13 voturi din cei 13 consilieri prezenti
Nr.consilieri in functie= 13

VIZAT PENTRU
CONTROLFINANCIAR PI

Semnatura..
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Anexa 1 PHCL 

TOTAL VENITURI= 165.000 LEI
din 

• 03.18.00-Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul
personal= +1.000 lei

• 07.01.02-Impozit pe cladiri de la persoane juridice= +1.000 lei
• 07.02.01-Impozit pe terenuri de la persoane fizice= - 6.000 lei
• 07.02.02-Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice= +1.000 lei
• 07.02.03-Impozit pe terenul din extravilan= - 9.000 lei
• 07.50.00-Alte impozite si taxe pe proprietate= + 5.000 lei
• 11.02.06-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor

locale= + 165.000 lei
• 16.02.02-Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice= + 2.000 lei
• 16.03.00-taxe si terife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare= + 1.000

lei16.50.00-Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe
desfasurarea de activitati= + 1.000 lei

• 30.05.01-Redevente miniere= + 1.000 lei
• 30.50.00-Alte venituri din proprietate= + 1.000 lei
• 34.02.00-taxe extrajudiciare de timbru= + 1.000 lei

TOTAL CHELTUIELI= 165.000 LEI

• 51.01.03. Autoritati Executive = 65.000 lei
din care:

20.01.30 - Alte bunuri pentru intretinere si functionare=65.000 lei

• 70.50.00-Alte servici in domeniul locuintelor, servicilor si dezvoltarii comunale
=30.000 lei

din care:20.01.04-Apa, canal si salubritate = 30.000 lei

• 84.03.01-Drumuri si poduri= 70.000 lei
din care:20.01.30-Alte, bunuri pentru intretinere si functionare =70.000 lei.

Presedinte de sedinta;
Consilier Local
Ionel MALES

Contrasemneazà,
Secretarul General Al Comunei Dersca
Valerica - Lacrâmioara HRITULEAC

VIZAT PENTRU CONTROL
FINANCIAR 
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