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H O T A R A S T E:

Consiliul Local al comunei Margina, judetul Timis _intrunit in sedinra
extraorditrara din data de:29 septembrie 2022 _

Avandu-se in vedere : proiectul de hotarare / referatul de specialitate alcompartimenlului Contabilitate, inregistrat sub nr. 1.719 din data de:26.09.2022 _
material avizat de Prirnarul comunei Margina, in calitate de ordonator principal decredite si conducator .l iDstitutiei publice; precum si adresa Directiei Generale
Kegronale e finantelor Publice Timis_Timisoara nr. I J.J62 / 26.0S.2022 _

. 
Lulnfu_-9e. in considerare operativitatea si urgenta care impun rectificarea bugetului

local ai U.A.T. comuna Margina, precum si Avizele favorablle ale tuluror Comisiilor de
specialitate diu cadrul Consiliului Local Margina ( Sedinte pe comisii de specialitate : 29
septembrie 2022 );
Tinindu-se cont d^e- prevederile cuprinse in Lege^ nr.3l7 | 2021_ legea bugetutui destat pentru 

^\\ul 
2022, 

^ 
Legii w.Zj3 /2006 _ privind finantele pubiice locale,

modificata lri completata ulterior ( art. 80, al.( 1 ) ;In conformitate cu preyederile arl. 129,^L(I),^1,(2),literar.b,,,rt.(4),titera,.a,,si
art. 139 din O.U.G.R. nr. 57 / 2019 - privind Codul Administrativ , cu modificarile si
completarile ulterioare - prin prezenta -

- _ 
ART,I.-( I ).- Se aproba rectificarea bugetului local la nivelul U.A.T. ComunaMargina pentru anul ad_tiv 2022 - asa cum s-a prezentat si solicitat de catre

compartimentul Contabilitate din cadrul primariei comunei Margina _ prin proiectul /
referatul de specialitate r inregistrat sub nr. 1.719 din data de:26.09.'2022 _ asti.el:
Se solicita rectilicarea bugetului local 2022 cu suma de: 24,00 mii lei _ din care in

trimestrul Il.I 2022 - stma de:24.00 mii lei_

YgdqlUltrugetului local se vor constitui in conformitate cu adresa Directiei Generale
Regionale a Finantelor Publice Timis nr. 13.362 1 26-09.1,022 _ din urmatoarele sume;- sume defalcate din TVA_( 11.02.06 ) - suma de: 24,00 mii repartizata pentru plata

recenzorilor participanti ia recensamantul populatiei si locuintetor din anul 2021 /
2022 -



{f)._ Se aproba repartiz rea sumei / sumelor susmentioDate la partea de cheltuieli
bugetului local - partea de CIIELTUIELI a busetului local - modificandu-se si
repartizandu-se astfel:

- ADMIMSTRATIE PUBLICA LOCALA- Chettuieli materiale--suma de:24,00 mii lei.

Total rrartea de cheltuieli a bueetului local rectificat = 6.589,00 mii lei.

4B!2:: Avatrdu- se in vedere operatiuniile de intocmire / futrdamentare a actualului
buget local 2022, precum si prezenla operatiune de rectilicare a acestuia - se aproba
actuala slructura a bugetului local - aceasta fiind urnnatoarea:

- Sectiunea de functionare - suma de: 4.291,00 mii lei ;
- Sectiunea de dezvoltare - suma de:2.298,00 mii lei.

AKI& Cu ducerea la indeplinire a celor analizate si aprobate in cadrul acestei
sedinte a lconsiliului Local Margina - se insarcineaza d-na ec- Cosa Aurora - Inspector I
superior ir cadrul comp.rtimentului Contabilitate din subordinea Primariei comunei
Margina, judetul Timis.

ABI!,j Prezenta hotarare se va comunica:compartimentului Contabilitate diD
cadrul Primariei comunei Margina; serviciului Buget - Finante din cadrul Consiliului
Judetean :limis;serviciului Juridic si Contencios Ad-tiv din cadrul Institutiei Prelectului
- Judetul fimis ;Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Timis - Timisoara ; se
va face publica prin afisare si se va posta in Monitorul Olicial Local.
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