ROMANIA
JUDEŢUL MARAMURES-comuna SALSIG
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.70
din 27.12.2021
privind rectificarea bugetului local al comunei Salsig
Având in vedere proiectul de hotarare înregistrat sub nr.71 din 21.12.2021 si
initiat de primarul comunei cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Salsig,
referatul de aprobare al primarului comunei, înregistrat sub nr.4639 din 21.12.2021
prin care se propune rectificarea bugetului local al comunei Salsig;
-raportul compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, înregistrat sub nr.4640 din 21.12.2021;
-H.G. nr.1264/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara
la dispoziţia Guvernului, prevăzut in bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unitati
administrativ-teritoriale, in cuantum de 250 mii lei;
-H.C.J. Maramureş nr.318/16.12.2021 privind repartizarea sumei de 25 mii lei,
din fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean Maramureş, pentru susţinerea
programelor de dezvoltare locala, pentru susţinerea programelor de infrastructura
care necesita cofinantare locala, precum si pentru cheltuielile de funcţionare ;
-decontul justificativ nr.24669/25.11.2021 emis de Consiliul Judeţean
Maramureş si aprobat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor publice si Administraţiei,
privind fundamentarea necesarului de alocaţii bugetare pe luna noiembrie/2021
pentru elaborarea sau actualizarea planurilor urbanistice generale si a regulamentelor
locale de urbanism, in cuantum de 115430 lei;
Ţinând cont de raportul de avizare al „Comisiei pentru buget-finante, proiecte,
agricultura, protecţia mediului, activitati social-culturale si culte" din cadrul Consiliului
Local Salsig;
-avizul secretarului general al comunei pe proiectul de hotarare ;
In conformitate cu prevederile:
-art.12 si art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
-Legii nr.15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, cu modificările si
completările ulterioare;
-O.U.G. nr.122/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 si la
instituirea cadrului legal pentru acordarea unui împrumut subordonat de către statul
roman, prin Ministerul Finanţelor, in calitate de acţionar, către CEC Bank - S.A.;
î

Ţinând cont de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica
legislativa pentru elaborarea actelor normative, rerepublicata;
în temeiul dispoziţiilor art.129 alin.(l), alin.(2) lit.„b" coroborat cu alin.(4)
lit.„a", art.139 alin. (1) si alin. (3) lit.„a" , art.196 alin. (1) lit.„a" si art.197 alin. (1) si
(2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările
ulterioare,
Consiliul Local ai comunei Salsig, intrunit in şedinţa extraordinara din data de
27 decembrie 2021,
HOTĂRĂŞTE:

Art.l.Se aproba rectificarea bugetului local al comunei Salsig, cu suma de
390,43 mii lei, atat la venituri cat si la cheltuieli, pentru echilibrarea bugetului local al
comunei Salsig.
Art.2.Bugetul local al comunei Salsig va fi in suma de 9422,24 mii lei la venituri,
si 10716,98 mii lei la cheltuieli.
Art.3.Bugetul local al comunei Salsig se modifica corespunzător, conform anexei
-parte integranta din prezenta hotarare.
Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei, se încredinţează dl.
primar al comunei Salsig, prin compartimentul financiar-contabil.
Art.5.Prezenta hotarare se comunica :
-d-lui Prefect al judeţului Maramureş;
- d-lui Primar al comunei Salsig;
- Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş;
- compartimentului financiar-contabil din cadrul U.A.T.Comuna Salsig;
- dosar şedinţa;
-afisaj;
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Sorina-Carmen KEIZER

Nr. total consilieri: 11, din care prezenţi 8, absenţi: 3.
Hotararea a fost adoptata cu un număr de 8 voturi „pentru", 0 „împotriva", 0 „abţineri".
2

