
ROMÂNIA 

JUDEŢUL VASLUI 

U.A.T. MUNTENII DE JOS 

Primar, LAZĂR Paul-Iulian 

Nr. 5169/11.05.2022 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

privind  rectificarea bugetului local al comunei Muntenii de Jos pe anul 2022,  

etapa I 

 

  LAZĂR Paul-Iulian, primarul   comunei Muntenii de Jos, jud. Vaslui; 

  Având în vedere:  

- referatul de aprobare cu nr. 5170/11.05.2022  al primarului comunei Muntenii de 

Jos în calitate de initiator al proiectului; 

        -         rapoartele comisilor  de specialitate ale  consiliului local prin care se avizează 

favorabil proiectul de hotărâre 

       - raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului nr.5168/11.05.2022; 

- prevederile art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 317/2021  privind bugetul de stat pe anul 2022, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local Muntenii de Jos nr. 14/09.02.2022 privind 

aprobarea bugetului local pe anul 2022; 

        -     adresa Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vaslui cu  numărul   

VSG_STZ_2130 /05.05.2022 prin care ne comunică transferul sumelor defalcate din TVA 

pentru cheltuieli descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor pentru finantarea 

burselor elevilor din invatamantul de masa cap. 11.02.02  

         -    adresa nr. 510 din 06.05.2022 prin care Școala Gimnazială Adrian Porumboiu ne 

solicită suplimentarea cu suma de 86.000 lei a sumelor alocate în bugetul inițial pentru plata 

burselor școlare de merit și sociale acordate in semestru al doilea al anului școlar 2021-2022 

precum și suplimentarea cu suma de 10.000 lei a cheltuielilor prevăzute în bugetul inițial pentru 

plata utilităților datorită creșterii prețului la energia electrică; 

        -       adresa nr. 6458 din data de 27.04.2022 prin care, în baza Hotararii Consiliului 

Judetean Vaslui  nr. 63/2022 cu privire la  repartizarea catre 45 unitati admisinstrativ-teritoriale 

ale Judetului Vaslui a unei parti din Fondul aflat la dispozitia Consiliului Judetean Vaslui din 

impozitul pe venit pentru anul 2022, Consiliul Judetean Vaslui ne comunică influențele sumelor 

din impozitul pe venit în sumă de 400.000 lei, cap. 04.02.05 Sume repartizate din Fondul la 

dispoziția Consiliului Județean; 

 

 

          În temeiul prevederilor art.136 din Ordonanța de urgența a Guvernului cu nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 



 

PROPUN : 

 

Art.1. –  Bugetul local al comunei Muntenii de Jos  pe anul 2022   se rectifică, atât 

pe partea de venituri cât şi pe partea de cheltuieli, conform anexei,  care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. –  Primarul comunei  Muntenii de Jos,  judeţul Vaslui, prin Biroul  Financiar-

Contabil și Achiziții Publice,  va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3. –  Prezenta hotărâre va fi comunicată, în condiţiile legii şi publicată, pentru 

informare, în monitorul oficial local prin grija secretarului general al comunei Muntenii 

de Jos. 

 

 

Muntenii de Jos  - 11.05.2022 

 

                  Initiator Proiect,                                                                                Avizează:                        

                       Primar,                                                                                  Secretar general,  

                  LAZĂR Paul-Iulian                                                      Cumpănă Popa Ramona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


