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REFERAT   DE    APROBARE   

Proiect de hotarare privind rectificarea  bugetului local de venituri si  cheltuieli al 
comunei Mereni, judetul Constanta pe trimestrul II al anului 2022 

 
 

I.   Motivul adoptării proiectului de hotărâre: 
 

              Prin Hotărârea Consiliului local Mereni nr.   9  /  11.02.2022  a fost aprobat  bugetul 

local de venituri si cheltuieli al comunei Mereni, judetul Constanta pe anul 2022. 

   În urma analizei execuţiei bugetare şi tinand cont de necesitatile financiare ale 
Unitatii Administrativ Teritoriale Mereni, propun rectificarea bugetului  de venituri si cheltuieli 

al comunei Mereni pentru Trimestrul II al anului 2022, conform prevederilor art 15, alin. (1) si 

alin. (2) si ale art. 36, alin. (10 din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale , cu 

modificarile  si completarile ulterioare si ale art. 19, alin. (1), lit. a), art. 23  din Legea nr. 273 / 

2006 privind  finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Rectificarea bugetara consta  in  retragerea de sume dupa cum urmeaza: 

-Capitolul 54.02.05  - Fonduri de rezerva la dispozitia autoritatilor  locale- suma de 

254.640 lei; 

-Capitolul 84.02 – Transport, titlul 84.02.03 – Drumuri si poduri – 417.745 lei; 

-Suma de 672.385 lei a fost repartizata  catre urmatoarele capitole: 

-51.03- Cheltuieli  autoritati publice, titlul 20.13 – pregatire profesionala 10.000 lei; 

-67.02. Cheltuieli cultura- titlul 59.12 – Servicii culturale si religioase – 10.000 lei. 

-68.02- Asigurari si asitenta sociala titlul 57.02.01. ajutor social – 3000 lei + 1300 ajutor 

incalzire lemne. 

-70.02 – Servicii si dezvoltare  publica, titlul 20.01.30 – alte bunuri si servicii pentru 

intretinere si functionare – 280.340 lei; 

-74.02.Protectia mediului, titlul 74.02.05.02 – Colectarea si distrugerea deseurilor – 

30.000 lei; 

-84.02.- Transport , titlul 84.02.03.03. – Strazi – 337.745 lei. 

 Avand in vedere cele expuse   propun rectificarea  bugetului local de venituri si 

cheltuieli  al comunei Mereni, judetul Constanta  pe trimestrul II al anului 2022, conform celor 

mentionate anterior. 

 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în 

vederea supunerii lui spre aprobare, în  şedinţa  ordinară a Consiliului local 
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                                    P R O I E C T   DE    H O T Ă R Â R E                                                              
 

privind  rectificarea bugetului local  de venituri si cheltuieli al comunei Mereni  pe 
Trimestrul II  al  anului 2022 

 

  Având în vedere : 

          -  Referatul de aprobare nr. 3727  din 22.06.2022   intocmit de catre primarul comunei 

Mereni, domnul Gurita Dumitru in calitate de initiator  privind  rectificarea bugetului local de 

venituri si cheltuieli  al comunei Mereni pe  Trimestrul II al anului 2022;  

          -  Raportul de specialitate nr.  3728 din 22.06.2022  al compartimentului contabilitate, 

privind rectificarea bugetului local pe Trimestrul II, anul  2022 . 

 -Raportul compartimentului   financiar -contabil  privind rectificarea bugetului local pe 

anul 2022 inregistrat la Primaria comunei Mereni sub nr.  3729 din 22.06.2022; 

          -   Hotărârea Consiliului Local Mereni nr. 9 / 11.02.2022 privind aprobarea bugetului 

local de venituri si cheltuieli  al comunei Mereni pe anul 2022; 

 -Prevederile Legii nr. 317 / 2021 a bugetului pe stat pe anul  2022; 

 - Prevederile art. 15, alin. (1), alin. (2) , art. 19, alin. (1), lit. a), art.  23  din Legea 

finantelor publice  locale nr. 273 / 2006, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 

         Luând în considerare: 

                       

- art. 129 alin. (2) lit. a), b) și d), alin. (4) lit. a), alin. (5) pct. d) și alin. (7) lit. b) și n) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse la art. 136  și la  art. 139 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

În temeiul competențelor stabilite prin art. 129 alin.1, alin.2 lit. b si  alin 4 lit. a , in baza  

art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 

 

 

SE PROPUNE : 

 

 

Art. I.  Aprobarea  rectificarii   bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Mereni  

pe Trimestrul II al anului 2022  , conform anexei nr. 1 care face parte integranta din 

prezentul proiect de hotarare. 



   Art. II. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se deleaga Primarul 

comunei Mereni, prin compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului. 

Art. III.  Prezenta hotarare poate fi contestata la Instanta de contencios administrativ 

in termenul prevazut de Legea nr. 554/2004. 

Art. IV. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al U.A.T. 
Mereni, Primarului comunei Mereni, compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului comunei Mereni, precum şi Prefectului Judeţului Constanta. 

 

 

 

            Initiator                                                                          Avizat pentru legalitate: 

             Primar,                                                                      Secretar general 

       Gurita Dumitru                                                                               Serif Sibel 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Proiect de hotarare privind rectificarea  bugetului local de venituri si  cheltuieli al comunei Mereni, judetul Constanta pe trimestrul II al anului 2022
	privind  rectificarea bugetului local  de venituri si cheltuieli al comunei Mereni  pe Trimestrul II  al  anului 2022

