
ROMANIA
JUDEŢUL MARAMURES-comuna SALSIG 
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.33 
din 06.05.2022

privind rectificarea bugetului local al comunei Salsig

Având in vedere proiectul de hotarare initiat de primarul comunei înregistrat sub nr.34 din
27.04.2022 insotit de referatul de aprobare al primarului comunei înregistrat sub nr. .1369 din
27.04.2022 prin care se propune rectificarea bugetului local al comunei Salsig;

-raportul compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, înregistrat sub nr.1370 din 27.04.2022;

-Decizia Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş nr.6/18.03.2022 
privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute 
la art.104 alin.(2) lit.b)-d) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările si completările 
ulterioare din unităţile de invatamant preuniversitar de stat pe anul 2022 pe unităţile administrativ- 
teritoriale ale judeţului Maramureş conform Legii nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022 si 
H.G. 204/2022 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr.72/2013 privind aprobarea 
normelor metodologice pentru determinarea costului standard per anteprescolar/prescolar/elev si 
stabilirea finanţării de baza a unităţilor de invatamant preuniversitar de stat, care se asigura din 
bugetul de stat, din sume defalcate prin care se aloca suma de 17 mii lei;

-Adresa Consiliului Judeţean Maramureş nr.9098/20.04.2022 înregistrata la instituţia noastra 
sub nr.1358 din 27.04.2022 prin care ni se comunica faptul ca prin Hotararea Consiliului Judeţean 
Maramureş nr.105/19.04.2022 s-a aprobat repartizarea unor sume din fondul constituit la dispoziţia 
Consiliului judeţean (cod 04.02.05), pentru susţinerea programelor de dezvoltare locala, pentru 
susţinerea programelor care necesita cofinantare locala pe anul 2022, precum si pentru cheltuielile 
de funcţionare, reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 
locale, in suma de 340 mii lei.

Luând in considerare:
-contractul de cofinantare in vederea realizării extinderii reţelelor de distribuţie a energiei 

electrice nr.27251/18.11.2021 încheiat cu Distribuţie Energie Electrica Romania S.A.prin care se 
acorda 50% din valoarea lucrărilor executate in baza contractului de lucrări nr.4244 din 08.11.2021 
încheiat cu S.C. CPG TUR SRL in cuantum de 529.234,06 conform caruia Societatea Distribuţie Energie 
Electrica Romania ne va restitui suma de 264 mii lei;

- Cererea de finanţare depusa la data de 21.02.2022 in baza contractului de finanţare 
nr.C1920072x202662601832/14.02.2019 încheiat cu Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale 
(AFIR) pentru obiectivul de investiţie „Realizare alei pietonale si pista pentru biciclete in Comuna 
Salsig, judeţul Maramureş", in valoare de 132 mii lei;

Ţinând cont de Avizul „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:
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-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;
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 al comunei Salsig, intrunit in şedinţa ordinara din data de 06 mai 2022,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1.Se aproba rectificarea bugetului local al comunei Salsig, cu suma de 753 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 9091,33 mii lei la venituri, si 10390,01 
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 primarul 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;

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