
R O M Â N I A 

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCEŞTI 

 

 

H  O  T  Ă  R  Â  R  E A 

Nr. 70 din 27.12.2022 

 

cu privire la rectificarea Bugetului local al Comunei Oncești,  

Județul Bacău, în luna DECEMBRIE 2022 

 

 

 

         Consiliul Local al Comunei Oncești, întrunit în ȘEDINȚA ORDINARĂ din data de 27.12.2022; 

         Având în vedere: 

         - Adresa nr. 4517/20.12.2022, prin care A.J.F.P. Bacau transmite suplimentarea sumelor defalcate 

din TVA pentru echilibrarea bugetului local pe anul 2022 la nivelul Comunei Oncești, din Fondul de 

rezervă la dispoziția Guvernului; 

         - Referatul înregistrat la nr. 429/21.12.2022, de aprobare a Proiectului de hotărâre inițiat și semnat 

de către primarul Comunei, privind necesitatea rectificării Bugetului local de venituri si cheltuieli în 

luna decembrie 2022; 

         - Raportul înregistrat la nr. 430/21.12.2022, întocmit de contabilul din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului Comunei, la Proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea Bugetului local de 

venituri și cheltuieli al Comunei Oncești, Județul Bacău, în luna decembrie a anului 2022;          

         - prevederile Anexei – pct. 291 din H.G. nr. 1508/19.12.2022 privind alocarea unei sume din 

Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru 

unele unităţi administrativ-teritoriale; 

         - prevederile Anexei din H.G. nr. 1510/25.10.2022 privind alocarea unei sume din Fondul de 

rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unităţi 

administrativ-teritoriale; 

         - prevederile art. 19, alin.  (2)  din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

         - Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate, înregistrate la nr. 438, 439 și, respectiv, 440 

din 27.12.2022; 

         - Avizul de legalitate al secretarului general al Comunei. 

         În  temeiul  dispozițiilor  art. 129,  alin. (2), lit. b) și  alin. (4),  lit. a), ale art. 133, alin. (1), ale art. 

134, alin. (1), lit. a) și alin. (3), lit. a), ale art. 139, alin. (1) și (3), lit. a), ale art. 196, alin. (1), lit. a), ale 

art. 197, alin. (1) și (4) și ale art. 200 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare, adoptă următoarea 

 

H O T Ă R Â R E: 

 

         Art. 1 - Se aprobă rectificarea BUGETULUI LOCAL al Comunei Oncești în luna DECEMBRIE  

a anului 2022, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, după cum urmează:     

        

         I.  VENITURI:            
              - 11.02.06  - sume din TVA pentru echilibrarea bugetului local                =    + 60.000 lei;   

             TOTAL VENITURI:                                                                                 =       60.000 lei. 

      

         II.  CHELTUIELI:      

               - 51.02.20 – cheltuieli bunuri și servicii administrația publică locală       =    + 60.000 lei;    

               TOTAL CHELTUIELI:                                                                          =      60.000 lei. 

 

 

 

 



 

         Art. 2 - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aducerii ei la cunoștință publica, în condițiile 

legii și se comunică, prin grija secretarului general, compartimentelor de specialitate potrivit 

competențelor, primarului Comunei Oncești, precum și Instituției Prefectului Județului Bacău în 

vederea verificării legalității.  

 

         Art. 3 - Primarul Comunei Oncești și contabilul din aparatul de specialitate al primarului vor 

aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 

         Art. 4 - Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Oncești, în ȘEDINŢĂ 

ORDINARĂ, cu respectarea art. 139, alin. (3), lit. a) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul 

administrativ, respectiv cu un număr de 11 voturi ,,pentru”,   -  voturi ,,împotrivă” şi ___-__ ,,abţineri”  

din numarul total de 11 consilieri prezenţi. 

 

 

 

 

 

         PREŞEDINTE DE SEDINTA,                                          CONTRASEMNEAZĂ, 

              CONSILIER LOCAL,                                                  SECRETAR GENERAL, 

       SOFRONEA MARIUS-COSTEL                                OPRIȘAN CARMEN-ROCSANDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


