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HOTĂRÂREA    NR.    26   / 31   martie    2022 
Privind rectificarea bugetului local al Comunei Cicârlău pe anul 2022 

 
 

Consiliul Local al comunei Cicârlău, judetul Maramures, întrunit în sedintă ordinară 
în data de  31 martie  2022 ,  analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 alin. (1)  și art. 121 alin 1 si alin 2  din Constituția României, republicată; 
b) art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare;  
d) Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparenta decizională în administratia publică;  
e) Legea  nr. 24/2000  privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor 

administrative ;  
f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
g) Legea  contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările ulterioare; 
h) Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022; 

           i) Legii nr. 318/2021  a bugetului asigurărilor sociale de sănătate pe anul 2022;  
           j)Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 
153/2017, cu modificările ulterioare; 
          k)Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  130/2021  privind unele masuri fiscal- 
bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte 
normative;                                                                                                                            
Ordonanța  de urgență  nr.131/2021 privind modificarea si completarea unor acte normative, 
precum si pentru prorogarea unor termene ; 
         l)art. 87 alin 5 , art.88, art. 129 alin (1) si (2), lit. b, alin 4, lit. a , art.136, art. 197, art.198, 

art. 199, art. 243 alin (1) lit. a  din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările si completările ulterioare ; 

 m) Legea 226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru 

consumatorul vulnerabil de energie, HG 1073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor Legii nr 226/2021; 

Luând act de : 
 Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Comunei Cicârlău, referatul de aprobare al  

proiectului nr. 2044/2022, raportul compartimentului de resort nr.2045/2022; referatul 
Compartimentului contabil nr.2046 /2022   din care reiese necesitatea modificării  bugetului 
local, prin rectificare pentru  redimensionarea cheltuielilor in raport cu gradul de colectare a 
veniturilor; 
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    Decizia AJFP nr.6/18.03.2022 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru 
finantarea cheltuielilor prevazute la art.104, alin.2, lit.b-d din Legea educatiei nationale 
nr.1/2011, a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat; 
    Notificarea MIPE privind situatia platilor efectuate in urma cerererii de rambursare 
nr.1/20.10.2021 aferenta contractului de finantare nr.335/233t/11.08.2021 SMIS 144345 in 
cadrul  proiectului” Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei-IT mobile, respectiv 
tablete, echipamente si dispozitive necesare activitatii didactice pentru elevii si cadrele 
didactice din invatamantul preuniversitar, Comuna Cicarlau, judetul Maramures’;  
   Hotărârea  Consiliului Local nr. 17/2022 privind aprobarea bugetului local pe anul 2022; 

   Avizul favorabil al comisiilor pe domeniu din cadrul consiliului local ;   
În temeiul:  art. 139 alin 1 si 3 , lit.a,  art. 196 alin 1, lit a  din OUG nr. 57/2019, Codul 

administrativ, cu modificările si completările ulterioare;  

 
HOTĂRĂȘTE  

 
Art. 1  Se aprobă   rectificarea  bugetului  local al Comunei Cicârlău pe anul 2022, 

aprobat prin HCL nr. 17/2022,  după cum urmează: 
Buget local 

La partea de venituri: 
 suplimentarea bugetului de venituri cu suma de +498  mii lei, in trimestrul I al 

anului 2022, la sectiunea functionare si dezvoltare, dupa cum urmeaza: 
 

 la indicator 420269  –       +  61 mii lei 

 la indicator 48020102 -    + 402 mii lei 

 la indicator 110202 -        +   28 mii lei 

 la indicator 420234 -        +     7 mii lei 
 
             La partea de cheltuieli: 

 Sectiunea functionare 
 

  Cap.5102 - suplimentarea creditelor bugetare cu suma de +117 mii lei, suma repartizata 
astfel: la titlul I- cheltuieli de personal- suma de 95 mii lei respectiv la titlul II- bunuri si servicii- 
suma de 22 mii lei pentru asigurarea unor cheltuieli de intretinere si functionare  

  Cap.6502 - suplimentarea creditelor bugetare cu suma de +28 mii lei, suma repartizata 
pentru finantarea cheltuielilor prevazute la art.104, alin.2, lit.b-d din Legea educatiei nationale 
nr.1/2011, a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat 

  Cap.6702 - suplimentarea creditelor bugetare cu suma de +11 mii lei, suma repartizata 
pentru asigurarea cheltuielilor de functionare si intretinere ( iluminat) 

  Cap.6802 - suplimentarea creditelor bugetare cu suma de +102 mii lei, suma repartizata 
astfel: suma de 95 mii lei pentru plata salariilor asistentilor personali si a indemnizatiilor lunare 
– contributia de 10% a unitatii administrativ-teritoriale respectiv suma de 7 mii lei pentru plata 
ajutoarelor cu incalzirea locuintei  

  Cap.7002 - suplimentarea creditelor bugetare cu suma de +40 mii lei, suma repartizata 
pentru asigurarea unor cheltuieli de functionare( iluminat public stradal si camere 
supraveghere) 

  Cap.8002- suplimentarea creditelor bugetare cu suma de +12 mii lei, suma repartizata 
pentru asigurarea platilor aferente serviciilor de deszapezire  
 

 Sectiunea dezvoltare 
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Cap.6502- suplimentarea creditelor bugetare cu suma de + 2 mii lei, suma repartizata 
la titlul IX- active nefinanciare-  pentru realizarea obiectivului de investitii „Echipamente 
sanitare in scoli ”  

 
 Cap.8402- suplimentarea creditelor bugetare cu suma de + 186 mii lei, suma 

repartizata la titlul IX- active nefinanciare-  pentru realizarea obiectivului de investitii „Drumul 
Maramuresului ” – cu suma de 5 mii lei, pentru obiectivul de investitii” Modernizare strada 
Nicolae Sabau’- cu suma de 141 mii lei respectiv pentru asigurarea cheltuieililor cu intocmirea 
proiectelor tehnice pentru modernizarea a 3 strazi din comuna- cu suma de 40 mii lei 

 
 

Se modifica lista obiectivelor de investitii pentru anul 2022, dupa cum urmeaza: 
- Se introduce obiectiv nou” Drumul Maramuresului”- cu suma de 5 mii lei 
- Se introduce obiectiv nou” Intocmire PT pentru modernizarea a 3 strazi din 

comuna”- cu suma de 40 mii lei 
- Se suplimenteaza obiectivul „ Modernizare strada Nicolae Sabau” cu suma de 141 

mii lei 
 

 
Art. 2 - Prezenta hotărâre se comunică: 

              - Instituției Prefectului judeţului Maramureş, pentru exercitarea controlului cu privire la 
legalitate 
              - Administratiei Judetene a Finanţelor Publice Maramureş 
              - Primarului comunei Cicârlău  

  -  Compartimentului contabil  
   -  Secretarului general  al comunei Cicârlău pentru aducere la cunostiintă publică 
 
 
 
       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                          CONTRASEMNAT 
 Vasile- Cristian DANCIU-ABRAHAM                SECRETAR GENERAL AL COMUNEI CICÂRLAU 
                                                                                                                 Georgela POP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceasta hotărâre a fost adoptată în sedinta  ordinară din data de  31 martie   2022 , cu următoarele voturi:  
Total consilieri locali 13  
Nr. consilieri prezenti  11 
Voturi pentru  10  
Voturi împotriva 1  


