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AVIZAT SECRETAR GENERAL UAT CICÂRLĂU  

                                                                                                         GEORGELA POP  
 

PROIECT  DE HOTĂRÂRE    NR.    41   / 20 aprilie   2022 
Privind rectificarea bugetului local al Comunei Cicârlău pe anul 2022 

 
 

Primarul comunei Cicârlău, judetul Maramures, 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)Legii-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. 129 alin (1) si (2), lit. b, 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)  art. 136 din OG nr. 57/2019 privind Codul administrativ ;  
 
Luând act de : 

Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Comunei Cicârlău, referatul de aprobare al  
proiectului nr. 2681/2022, raportul compartimentului de resort nr.2682/2022; referatul 
Compartimentului contabil nr.2675 /2022 si  din care reiese necesitatea modificării  bugetului 
local, prin rectificare pentru  redimensionarea cheltuielilor in raport cu gradul de colectare a 
veniturilor; 
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În temeiul:  art. 139 alin 1 si 3 ,lit.a,  art. 196 alin 1, lit a  din OUG nr. 57/2019, Codul 

administrativ, cu modificărle si completările ulterioare;  

 
PROPUN  

 
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 +188  mii lei, in trimestrul 

II al anului 2022, la sectiunea functionare, dupa cum urmeaza: 

 la indicator 360250  –       +  188 mii lei 

 
             La partea de cheltuieli: 

 Sectiunea functionare 

Cap.5102 - suplimentarea creditelor bugetare cu suma de + 80 mii lei, suma repartizata 
astfel: la titlul I- cheltuieli de personal- suma de 40 mii lei respectiv la titlul II- bunuri si servicii- 
suma de 40 mii lei pentru asigurarea unor cheltuieli de intretinere si functionare  

Cap.5402 - suplimentarea creditelor bugetare cu suma de +8 mii lei, suma repartizata 
pentru asigurarea cheltuielilor de functionare si intretinere ( utilitati spclep) 

Cap.6702 - suplimentarea creditelor bugetare cu suma de +5 mii lei, suma repartizata 
pentru asigurarea cheltuielilor de functionare si intretinere ( utilitati camin si sala sport) 

Cap.6802 - suplimentarea creditelor bugetare cu suma de +10 mii lei, suma repartizata 
pentru plata ajutoarelor in caz de urgenta  
       Cap.8402- suplimentarea creditelor bugetare cu suma de + 85 mii lei, suma repartizata la 
titlul II- reparatii curente -  pentru asigurarea cheltuielilor de reparatii si intretinere drumuri si 
strazi comunale respectiv rigole carosabile. 
 
 

 
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 
 
 
 

INITIATOR  
PRIMAR 

 Sorin LUPȘE 
 
 
             Vizat  
 Compartiment contabil  
Simona Claudia BOZGA 


