
  R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRAŞOV 

PRIMARUL  COMUNEI  BUDILA  
 

     Nr. 14436/25.10.2022 
 

REFERAT DE APROBARE  

privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Budila, pe anul 2022 

 

  

1. Motivul adoptării proiectului de hotărâre 

          Prezentul proiect de HCL este elaborat ca urmare a prevederilor art. 136 alin. (8) lit. a) și art. 155 

alin. (3) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare,  

 Prezentul proiect de HCL este elaborat ca urmare a prevederilor Legii nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 317/2021 a bugetului 

de stat pe anul 2022. 

       În conformitate cu prevederile : 

-   HCL nr. 36 din 07.03.2022 de modificare a HCL 29/25.02.2022 de completare a HCL 

27/11.02.2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Budila pe anul 2022 

      - HCL nr. 2/04.01.2022 pentru acoperirea deficitului bugetar pe sectiunea de dezvoltare a bugetului 

local al comunei Budila, pentru anul 2021 

    - HCL nr. 3/04.01.2022 pentru aprobarea utilizarii, in anul 2022, a excedentului anual al bugetului 

local rezultat la incheierea exercitiului bugetar pe cele doua sectiuni, pentru anul 2021 

- HCL nr. 115 din 14.10.2022 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Budila pe 

anul 2022 

- adresa nr. BVR_TRZ12905/20.10.2022 de la DFRFP, inregistrata la UAT Budila sub nr. 

14268/21.10.2022 prin care ni se comunica sumele TVA pentru burse 

- art. 8 lit. a), art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (1) lit. a), art. 25, art. 26 din Legea nr. 273/2006 
privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

-  Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională in administratia publica, republicata, cu 

modificările şi completările ulterioare, se propune dezbaterea Proiectului de hotarare privind aprobarea 

rectificarii bugetului local al comunei Budila, pe anul 2022, in vederea acoperirii cheltuielilor necesare 

functionarii. 

    

 

Primar, 

Irimia MARȘAVELA 

 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BRAŞOV 

PRIMARUL COMUNEI  BUDILA 
 
 

A N U N Ţ 
 
 
 
 
 
 
 

 In conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta 
decizionala, republicata, Primarul comunei Budila, judetul Brasov aduce la cunostinta publica 
faptul ca a initiat Proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei 
Budila, pe anul 2022, care urmează a fi supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al 
comunei Budila, judetul Brasov.  

Persoanele fizice sau juridice pot depune in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de 
recomandare cu privire la proiectul de hotarare initiat, in termen de 10 zile de la publicare, la 
secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale.  

Documentele pot fi consultate pe site-ul Primariei Comunei Budila, www.budila.ro. 
 
 
 
 

                   PRIMAR,                                                SECRETAR GENERAL, 
            MARSAVELA IRIMIA     ALEXANDRA AVELUTA BENIA 
 
 
 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BRAŞOV 

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BUDILA  
 

 
PROIECT  DE  HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 
privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Budila, pe anul 2022 

 

 

   

Consiliul  Local  al  comunei Budila, întrunit în şedinţă ______în data de ________, 

Analizând Referatul de aprobare nr. 14436/25.10.2022 al Primarului Comunei Budila prin care 

s-a propus aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Budila, pe anul 2022 

 Având în vedere: 

      - avizul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului Local;    

      - HCL nr. 36 din 07.03.2022 de modificare a HCL 29/25.02.2022 de completare a HCL 

27/11.02.2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Budila pe anul 2022 

      - HCL nr. 2/04.01.2022 pentru acoperirea deficitului bugetar pe sectiunea de dezvoltare a bugetului 

local al comunei Budila, pentru anul 2021 

    - HCL nr. 3/04.01.2022 pentru aprobarea utilizarii, in anul 2022, a excedentului anual al bugetului 

local rezultat la incheierea exercitiului bugetar pe cele doua sectiuni, pentru anul 2021 

- HCL nr. 115 din 14.10.2022 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Budila pe 

anul 2022 

- adresa nr. BVR_TRZ12905/20.10.2022 de la DFRFP, inregistrata la UAT Budila sub nr. 

14268/21.10.2022 prin care ni se comunica sumele TVA pentru burse 

- raportul nr. 14383/25.10.2022 de la Scoala Gimnaziala Budila 

- art. 8 lit. a), art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (1) lit. a), art. 25, art. 26 din Legea nr. 273/2006 

privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

     - prevederile Legii nr. 317/2021 privind Legea bugetului de stat pe anul 2022 

    - prevederile art. 129 alin. (1) și (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (5)  

din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare; 

 
 În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul  
 

administrativ, cu completările și modificările ulterioare. 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

      Art. 1. Se aproba rectificarea bugetului local pentru anul 2022, conform anexei 1, care face 

parte integranta din prezenta hotarare. 



      Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei 

Budila, împreună cu Biroul Financiar Contabil din cadrul Primăriei comunei Budila. 

      Art. 3.  Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind 

contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  

     Art. 4. Prezenta se comunică Instituției Prefectului județului Brașov, primarului comunei 

Budila, Biroului Financiar Contabil din cadrul Primăriei comunei Budila, DGFP Brașov și se 

aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al comunei Budila. 

 

               Inițiator,                                                                           Vizat pentru legalitate, 

                Primar,                                                                Secretarul General al comunei Budila, 

      Irimia MARȘAVELA                        Alexandra Aveluta BENIA  

 

    Repartizat pentru avizare la Comisia de Specialitate nr. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ANEXA 1 LA PHCL 25.10.2022 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Budila, 

pe anul 2022 

 

Sursa A 
      

Denumire Articol bugetar INFLUENTE  

Sursa de finantare: A. Integral de la buget 

  (+)TRIM IV  

VENITURI   
11,02,02 +190.000  
03,02,18 +690  

07,02,01,01 +8.990  
16,02,02,01 +8.340  
16,02,02,02 +590  
16,02,03 +680  
18,02,50 +7.400  
30,02,05,30 +96.650  
33,02,28 +3.000  
33,02,50 +30.600  
35,02,01,02 +24.440  
TOTAL VENITURI +371.380  
Cheltuieli   
Paragraful (clasificatia functionala) : A. 51.02.01.03 – 
Autoritati executive  

+80.380  

Salarii de baza 10.01.01 +40.000  
Indemnizatii platite unor personae 
din afara unitatii 

10.01.12 -8.300  

Contributia asiguratorie pentru 
munca 

10.03.07 -5.000  

Furnituri de birou 20.01.01 +3.000  
Incalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.03 +6.000  
Carburanti si lubrifianti 20.01.05 -6.000  
Posta, telecomunicatii, radio, tv, 
internet 

20.01.08 
+5.220  

Materiale si prestari de servicii cu 
caracter functional 

20.01.09 
+16.000  

Alte bunuri si servicii pentru 
intretinere si functionare 

20.01.30 
+6.460  

Alte obiecte de inventar 20.05.30 +10.000  
Asociatii si fundatii 59.11 +13.000  
Paragraful (clasificatia functionala) : A. 61.02.05 
Protectie civila si protective contra incendiilor +12.000  

Carburanti si lubrifianti 20.01.05 +12.000  
Paragraful (clasificatia functionala) : A. 65.02.03.01 
Invatamant prescolar -9.610  

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 +15.560  

Reparatii curente 20.02 +35.040  

Consultanta si expertiza 20.12 -60.210  
Paragraful (clasificatia functionala) : A. 65.02.04.01 
Invatamant secundar inferior 

+199.610  



Fond aferent platii cu ora 10.01.11 -10.700  
Materiale si prestari de servicii cu 
caracter functional 

20.01.09 
+1.310  

Consultanta si expertiza 20.12 +19.000  

Burse 59.01 +190.000  
Paragraful (clasificatia functionala) : A. 68.02.05.02  
Asistenta sociala in caz de invaliditate 

+40.000  

Salarii de baza 10.01.01 -7.000  
Contributia asiguratorie pentru 
munca 

10.03.07 +7.000  

Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 +40.000  
Paragraful (clasificatia functionala) : A. 70.02.05.02  
Amenajari hidrotehnice 

+24.000  

Carburanti si lubrifianti 20.01.05 +24.000  
Paragraful (clasificatia functionala) : A. 70.02.50  Alte 
servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii 
comunale 

+25.000  

Constructii 71.01.01 +25.000  

TOTAL CHELTUIELI +371.380  

 
 

 
 

 

                                                                                               VIZAT PENTRU LEGALITATE 

                              PRIMAR,                                                Secretar general al comunei Budila, 

                  Irimia MARSAVELA                         Alexandra Aveluta BENIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


