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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli 2023 
 

În conformitate cu Legea  Finanţelor Publice Locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, Consiliile Locale pot modifica bugetul de venituri şi cheltuieli ori de câte ori este necesar, pe 
parcursul unui an, în funcţie de necesităţi, în condiţiile legii. 

La venituri, bugetul local,  se adaugă pe trimestrul I, an 2023, suma de 137.000 lei, și, astfel: 
suma de 137.000 lei reprezentând alte venituri din prestări de servicii și alte activități; 

 
Partea de cheltuieli din bugetul local se modifică tot cu  suma de 137.000 lei și au intervenit 

următoarele modificări pe capitole: 

• Capitolul 51.02, autorităţi publice şi acţiuni externe, se suplimentează cu suma de 8.000 
lei din care : 5.000 lei la cheltuieli salariale în bani și suma de 3.000  la  cheltuieli materiale 
din care : 1.000 lei poștă, telecomunicații, 1.000 lei materiale și prestări  servicii cu 
caracter funcțional, 1.000 lei reclamă și publicitate . 

• Capitolul 67.02, cultură, recreere și religie, se suplimentează cu suma de 1.000 lei, pentru 
încălzit, iluminat și forță motrică. 

• Capitolul 70.02, locuințe, servicii și dezvoltare publică, se suplimentează cu suma de 
114.000 lei din care: 4.000 lei alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, 
110.000 lei investiții semafor trecere pietoni Școala cu clasele I-IV, Catarg steag Primărie 
și plata restantă PUG. 

• Capitolul 74.02, protecția mediului, se suplimentează cu suma de 1.000 lei, prime 
asigurare non viață. 

• Capitolul 83.02, transporturi, se suplimentează cu suma de 13.000 lei , pentru alte 
cheltuieli cu bunuri și servicii  . 

Primarul împreună cu biroul Financiar-contabil de la nivelul comunei va acţiona cu fermitate 
pentru creşterea rolului finanţelor în întreaga activitate economico-socială a comunei, de asemenea 
conducerea primăriei va asigura utilizarea cu spirit gospodăresc a bazei materiale existente şi va 
introduce un regim sever asupra cheltuielilor administrativ gospodăreşti.        Având în vedere că 
acestea sunt posibilităţile financiare ale comunei, rog Consiliul Local să adopte o hotărâre, privind 
rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul fiscal 2023. 

 
 

            ȘEF BIROU ,          Întocmit, 
 Cristian Mihai CARLOANŢĂ    Bedrule Elena 

 


