
 
ROMANIA 

JUDETUL BRAILA 

                                                   CONSILIUL LOCAL  ROMANU 

Adresa str.Sfatului nr.10 Tel/fax 0239697142 

E-mail: primariaromanu@ymail.com  web:primariaromanu.ro 

          

H O T A R A R E A   Nr.57 

Din  28 Septembrie  2022 

 

            Privind:  Rectificarea bugetului local pe  anul  2022 

 

           Consiliul local Romanu intrunit in sedinta extraordinară la data de 28.09.2022; 

              Avand in vedere: 

           Raportul d-nei Primar privind necesitatea rectificarii bugetului local; 

           Referatul d-nei referent Radu Badiu Nicoleta din cadrul compartimentului contabilitate, cu privire 

la necesitatea aprobării rectificarii bugetului local  ; 

           Avizele comisiilor de specialitate 

                       In baza Legii nr.317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022; 

            În baza HGR nr.1.156 din22.09.2022 ,poz nr.683 din Anexă privind sume defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale în vederea efectuarii plăţilor către personalul de 

recensămănt;   

 In conformitate cu  adresa nr.31.115 din 26.09.2022 a ANFP Braila prin care au fost allocate 

sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale;  

           In conformitate cu art.49 al. 5 şi art.50 din Legea nr.273/2006 privind Finantele Publice Locale; 

            In conformitate cu Legea nr.270/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr.500/2002 privind                    

finantele publice; 

                       In conformitate cu Legea nr.227/2015 ,actualizată,privind noul Cod Fiscal  ;  

                       In conformitate cu  art.129,alin..1,2 lit. b,d , alin. 4 lit.a alin.7,lit.d,f,h,m din OUG nr.57/2019; 

           In temeiul art. 139,alin.1 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

                        

                                                                 H O T A R A S T E:    

 

                                                                         

               Art.1. Se rectifică bugetul local  astfel: -Se atribuie comunei Romanu suma de 20 mii lei 

personalului care au efectuat recensămăntul populaţiei şi locuinţelor. 

              Art .2. D-na Radu Badiu Nicoleta,referent în cadrul compartimentului contabilitate ,va duce la 

îndeplinire prezenta hotarare.  

               Art.3. D-ul Zainea Cristian George ,secretar general de comună , va face publică prin orice 

mijloace de informare Instituţiei Prefectului-judeţul Brăila,Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 

Brăila şi tuturor persoanelor interesate. 

 

 

 

                 Preşedinte de sedinta,                                                         Contrasemneaza,                                                     

                 Chihaia Dan Lucian                                                      Secretar general comună, 

                                                                                                         Zainea Cristian George 
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ROMANIA 

JUDETUL BRAILA 

                                                                COMUNA ROMANU  

PRIMAR 

Adresa str.Sfatului nr.10 Tel/fax 0239697142 

E-mail: primariaromanu@ymail.com  web:primariaromanu.ro 

          

P R O I E C T  DE  H O T A R A R E  

Din  27 Septembrie  2022 

 

            Privind:  Rectificarea bugetului local pe  anul  2022 

 

            

              Avand in vedere: 

           Raportul d-nei Primar privind necesitatea rectificarii bugetului local; 

           Referatul d-nei referent Radu Badiu Nicoleta din cadrul compartimentului contabilitate, cu privire 

la necesitatea aprobării rectificarii bugetului local  ; 

           In baza Legii nr.317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022; 

 În baza HGR nr.1.156 din22.09.2022 ,poz nr.683 din Anexă privind sume defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale în vederea efectuarii plăţilor către personalul de 

recensămănt;    

           In conformitate cu  adresa nr.31.115 din 26.09.2022 a ANFP Braila prin care au fost allocate 

sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale;  

           In conformitate cu art.49 al. 5 şi art.50 din Legea nr.273/2006 privind Finantele Publice Locale; 

            In conformitate cu Legea nr.270/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr.500/2002 privind                    

finantele publice; 

                       In conformitate cu Legea nr.227/2015 ,actualizată,privind noul Cod Fiscal  ;  

                       In conformitate cu  art.129,alin..1,2 lit. b,d , alin. 4 lit.a alin.7,lit.d,f,h,m din OUG nr.57/2019; 

           In temeiul art. 139,alin.1 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

                        

                                                                 H O T A R A S T E:    

 

                                                                         

               Art.1. Se rectifică bugetul local  astfel: -Se atribuie comunei Romanu suma de 20 mii lei 

personalului care au efectuat recensămăntul populaţiei şi locuinţelor. 

              Art .2. D-na Radu Badiu Nicoleta,referent în cadrul compartimentului contabilitate ,va duce la 

îndeplinire prezenta hotarare.  

               Art.3. D-ul Zainea Cristian George ,secretar general de comună , va face publică prin orice 

mijloace de informare Instituţiei Prefectului-judeţul Brăila,Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 

Brăila şi tuturor persoanelor interesate. 
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