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ROMANIA
JUDETUL TIMIS

NR. 38 -

LUL ANUL

Consiliul Local al comunei Margina, judetul Timis _intrunit in sedinta o
did data de:07 noiembrie 2022 -

Luandu-se in considerare operativitatea si urge ta
local al U.A.T. comuna Margina, precum si Ayizul
-Domeniul :Economic dill crdrul Consiliului Local
specialitate : 07 noiembrie 2022 );

HO ARA

(

Avandu-se in vedere ; proiectul de hotarare / referatul de specialitate al
compartimentului Contabilitate , inregistrat sub nr. 1.9g4 din data de: 03.11,2022 -
material avizat de Prirnarul comunei Margitra, in calitate de ordonator orincidal de
credite si conducator al institutiei publice; precum si adresele Directiei Ccnerile
Regionale a Finantelor Publice Timis -Timisoara nr.10.790 / 2g.10-2022 si nr. 15.597 / ,

03.11.2022 -

c.re impun rectificarea bugetului
favorabil al Comisiei de specialitate
Margina ( Sedinta pe comisle de

Tinindu-se cont de prcvederile cuprinse in Legea nr.3l7 12021_ legea bugetului de
stat pentru ^n 2022, a Legii nr.273 /2006 - privind finantele publice locale,
modilicata si completata ulterior ( art. 80, al,( 1 ) ;

In conformitate ctu prevederile art. 129,a1.(l),a1.(2),litera.(b,,,a1.(4),liteia.,a,,si
art. 139 din O.U.G.R. nr. 57 / 2019 - priyind Codul Administratir. , cu modificariie si
completarile ulterioare - prin prezenta -

E O T A R A S T E:

. ART.|,{ 1 ).- Se aproba rectilicarea bugetului local la nivelul U,A.T. Comuna( Margina pentru anul 
^d.-tiv 

2022 - asa cum s-a prez€ntat si solicitat de catre. compartimentul Contabilitatc ditr csdrul primariei comunei l\{argina _ prin proiectul /
referrtul de specialitate, inregistrat sub nr. 1.984 din data de: 03,11.2022 _ zstlei:
Se solicita rectilicarea bugetului local 2022 cu suma dte:3g9,00 mii lei ir trimestrul

lltr, 2022-

veniturile bugetului local se vor constitui in conformitate cu adresa Directiei Generale
Regionalc a Finantelor Publice Timis nr.fi.790 /28.10.2022 - din urmatoarele sume:
- sume defalcate din TVA(11.02.02)-suma de:16,00 mii loi repartizata pentru
plata burselor elevilor -- adresa D.G,R.F,P. Timis trr. 15.597l03.11.2022-sume defalcate din TVA(11.02.06)

-Fondul de rezerya bugetara la dispozitia Guvernului Romaniei _ suma de:200,00
mii lei -

- cat si venituri din Fonduri Europene ( codr 48.01,01 ) -surna de: 172,00 mii lei.

Total partea de venituri a busetului local rectilicat(fara fondjqql4gnQ =l!2gSJ0tj[U-lgl
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{

INVATAMANT - Burse scolare -suma de: 16,00 mii leil
INVATAMANT - Investitii - suma de; 172,00 mii lei I
DRUMURI - Invesririi sumc de:200,00 mii lei.

3Blz1Avandu- se it yedere operatiuniile de iltocmire / fuudamentare a actualului
buget local 2022, precum si prezenta operatiune de rectificare a acestuia _ se aoroba
actuala structura a bugetului local - aceasta fiind urmatoarca:

- Sectiunea de futrctionare - suma de: 4.307,00 mii lei ;
- Sectiurea de dezvoltare - suma de:2.670,00 mii lei.

\- ent.:.- Cu ducerea la indeplitrire a celor analiate si aprobate in cadrul acestei
sedinte a Consiliului Local Margina - se insarcineaza d-na cc. Cosa Aurora _ Inspector I
superior in cadrul compartimentului Contabilitate din subordiaea primariei comunei
Margina, judetul Timis.

ART.4* Prezenta hotarare se va comunica:compartimentului Contrbilitate din
cadrul Primariei comunei Margina l serviciului Buget- Fi a[te din cadrul Consiliului,
Judetean Timis;scrviciului Juridic si Contedcios Ad-tiv dlin cadrul Institutiei prefectului

-Judetul Timis;Directiei Generale Regionale a Finatrtelor publice Timis-Timisoara :se
va facc publica prin afisare si se ya posta in Monitorul Oficial Local.

I'RESEDINTE DE SEDINTA:
Consilier local,

CONTRASEMNEAZA:
AI, UAT

Jr. Danciu ---Grosa

NOTA:Prezentul

I

1i!). Se aproba repartizarea sumei / sumelor susmentionate la partea de cheltuieli
bugetului local - partea de CIIELTUIELI a bueetutui loQal -.odilic;A;-;-;-
rcpartizandu-se astfel:

local s-a ado ordinare a
C.L.Marcina din

voturi "im r- consilieri locali
de: 07 noiembrie 2022 - astfel :

numar deiLa sedinta au fost
11.


