
Nr ____ / ___ _ 

COMISIA 1 

ROMANIA 
CONSILIUL LOCAL 

AL 
ComuneiCiurila 

JUDETUL CLUJ 

INITIATOR, 
PRIMAR, 

POP A TEODOR CRISTINEL 

PROJECT DE HOTARARE 

Privind aprobarea rectificarii bugetului in trim. III anul 2022 

A vand in vedere referatul de aprobare nr. ___ / _____ al primarului com. 
Ciurila si referatul de specialitate nr. ____ / ______ al Compartimentului 
Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului com. Ciurila Privind 
aprobarea rectificarii bugetului in trim. III anul 2022 

Tinand cont de prevederile 
Art.26 alin (2) si art.2 alin (1) pct.SO si 51 din .O.U.G. NR.63/2010; 
Legii nr.317/2021 privind LEGEA BUGETULUI DE STAT, pe anul 2022, 
Legii finantelor publice locale nr. 273/2006; 

in temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din 
Ordonanfa de urgenfa a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare, 

PROPUN: 

Art.1. Se aproba rectificarea bugetului de VENITURI SI CHELTUIELI al 
COMUNEI CIURILA dupa cum urmeaza: 

VENITURI 56.000 lei 

11.02.02. "Sume defalcate din TVA" 
36.02.06 "Taxe speciale " 

CHELTUIELI DE FUNCTIONARE 

CAP 65.02 "lnvatamant" 
din care : Cheltuieli cu bunuri si servicii 

Cheltuieli cu asistenta sociala (CES) 

20.000 lei 
36.000 lei 

56.000 lei 

56.000 lei 
40.000 lei 
16.000 lei 

Art.2. Se aproba modificarea repartizarii pe trimestre la indicatorul 110202 "Sume 
defalcate din TVA" astfel: -107.000 lei pe trimestrul IV si +107.000 lei pe trimestrul III, 
iar la capitolele de cheltuiala, la 68.02 "Asistenta sociala in caz de invaliditate" titlul I 



"Cheltuieli de personal" (pentru salariile asistentilor personali) se diminueaza suma de 
5.000 lei pe trim IV si se majoreaza trimestrul III cu aceeasi suma, iar la titlul IX "Asistenta 
sociala" (pentru indemnizatiile de handicap) se diminueaza trim IV cu suma de 102.000 lei 
iar trim III se majoreaza cu aceeasi suma; 

Art 3. Cu ducere la indeplinire a prezentei HOTARARI se incredinteaza 
ordonatorul principal de credite, contabilul si secretara general pentru publicarea 
prezentei in termen legal 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
SAULIUC BOGDAN MIHAI 

AVIZAT, 
SECRETAR, 

POP A AURELIA 


