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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a 17  consilieri 

       

HOTĂRÂREA NR.119  
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice 

finantate integral sau partial din venituri proprii - etapa martie 2022 

 
 

 Consiliul Local al  municipiului Huşi, judeţul Vaslui ; 

 Având în vedere: 

 Referatul  Directiei Economice nr.8795 din 22.03.2022 ; 

 Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 8796 din 

22.03.2022  privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al 

institutiilor publice finantate  integral sau partial din venituri proprii- etapa  

martie 2022; 

 Raportul Directiei Economice nr.8797 din 22.03.2022. 

 Avizul  nr.120 din 29.03.2022 al Comisiei  juridice  şi de disciplină, pentru 

administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 

şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

 Avizul nr.98  din 29.03.2022 al Comisiei  de studii, prognoze şi programe 

economico-sociale,buget, finanţe, privatizare, servicii publice  şi comerţ ; 

   In conformitate cu  prevederile Legii privind  finantele publice locale, actualizata, 

nr.273 din  29 iunie 2006, publicata in M.O. 618 din  18.07.2006 si prevederile Legii 

bugetului  de stat pe anul 2022 nr. 317 din 28.12.2021, publicata in M.O. al Romaniei 

nr.1238 din 28.12.2021  si  prevederile    art.129 alin.(4) lit.a )  din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare; 

         În temeiul  art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de  Urgență  

nr.57/2019 privind Codul  Administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

               H O T A R A S T E : 

 

 Art.1.(1) Se aproba bugetul rectificat de venituri si cheltuieli al institutiilor 

publice finantate integral sau partial  din venituri proprii pe anul 2022 , stabilit  la 
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venituri  in suma de   62.011,79  mii lei  iar la cheltuieli in suma de  62.011,79  mii 

lei  conform anexei nr.1  la prezenta  hotarare . 

           (2)Se aproba  utilizarea excedentului anual rezultat la incheierea exercitiului 

bugetar 2021, pentru finantarea sectiunii de functionare si sectiunii de dezvoltare 

(Hotararea Consiliului Local al Municipiului Husi nr.02 din  31.01.2022). 

           (3)Bugetul rectificat de venituri si cheltuieli al institutiilor publice finantate 

integral sau partial din venituri proprii se aproba pe cele doua sectiuni:sectiunea de 

functionare si sectiunea de dezvoltare, respectiv: 

              A.Sectiunea de functionare  

 Venituri, total – din care:                             61.245,17 mii lei  

-venituri din proprietate(cod 30.10)                634,58 mii lei  

-venituri din prestari servicii si 

  alte activitati ( cod 33.10)                         32.495,01 mii lei 

-venituri din taxe administrative , 

  eliberari permise(cod 34.10)                        316,69 mii lei 

-subventii pentru institutii  

  publice (cod 43.10)                                    26.771,66 mii lei 

-varsaminte din sectiunea de  

  functionare  pentru finantarea  

  sectiunii de dezvoltare (cod 37.10.03)           - 348,12 mii lei 

-sume utilizate din excedentul 

 anului precedent( cod 40.10.15)                   1.375,35 mii lei  

 

 Cheltuieli, total – din care:                          61.245,17 mii lei 

    -cheltuieli de personal                              45.640,25 mii lei 

    -cheltuieli bunuri si servicii                      15.085,08 mii lei 

    -transferuri curente                                        159,84 mii lei 

                  -alte cheltuieli(sume aferente                           360,0 mii lei  

                   persoanelor  cu handicap neincadrate)    

   

 Plati  efectuate in anii precedenti si recuperate 

in anul curent (cod 85.01)                                     0 mii lei 

 

              B.Sectiunea de dezvoltare 

 Venituri, total – din care:                                 766,61 mii lei 

- varsaminte din sectiunea de 

 functionare  (cod 37.10.04)                             348,12 mii lei 

     -sume din bugetul de stat catre bugetele 

       locale pentru finantarea investitiilor din 

       sanitate ( 43.10.16)                                            +64,0 mii lei   



              -venituri din valorificarea unor bunuri ale  

                instituiilor publice( cod 39.10.01)                        3,0 mii lei 

 

                                 -sume utilizate din excedentul anului 

                                   precedent( cod 40.10.15)                                   351,5 mii lei 

 Cheltuieli, total – din care:                                766,61 mii lei 

                              -  cheltuieli de capital                                            766,61 mii lei 

             

           Art.2(1)  Bugetul  rectificat de venituri si cheltuieli la Invatamant         

( Cap.65.10) pe anul 2022  se stabileste la venituri in suma de  3287,84 mii  lei, 

iar la cheltuieli in suma de  3287,84 mii  lei, conform anexei nr. 2  la prezenta  

hotarare si se repartizeaza pentru: 

- cheltuieli bunuri si servicii                                        3191,04 mii lei  

-  transferuri                                                                       44,3 mii lei 

- cheltuieli de capital                                                         52,5 mii lei  

 

             (2) Bugetul rectificat de venituri si cheltuieli la activitatea Sanatate             

( Cap.66.10)Spitalul Municipal – se aproba la venituri  pe anul 2022  in suma de  

56714,11 mii lei, iar la cheltuieli in suma de  56714,11 mii lei,  conform  anexei nr. 

3 la prezenta  hotarare si se repartizeaza pentru: 

- cheltuieli de personal                                         44390,0  mii lei  

- cheltuieli bunuri si servicii                                11269,79 mii lei  

- alte cheltuieli(sume aferente persoanelor  

 cu handicap neincadrate)                                        360,0 mii lei 

- cheltuieli de capital                                                694,31 mii lei  

 

            (3) Bugetul rectificat de venituri si cheltuieli al Casei de Cultura Husi           

( Cap.67.10)  pe anul 2022  se stabileste la venituri in suma de 882,0 mii  lei iar la 

cheltuieli in suma de 882,0 mii lei, conform anexei nr. 4 la prezenta  hotarare si se 

repartizeaza pentru: 

- cheltuieli de personal                                       671,25  mii lei  

- cheltuieli bunuri si servicii                                210,75 mii lei  

 

           (4)  Bugetul rectificat de venituri si cheltuieli la activitatea Administrarea 

cimitirelor ( Cap.67.10) pentru anul 2022  se stabileste la venituri in suma de  

373,82 mii  lei, iar la cheltuieli in suma de  373,82 mii lei, conform anexei nr. 5 la 

prezenta  hotarare si se repartizeaza pentru: 

- cheltuieli de personal                                        262,5  mii lei  

- cheltuieli bunuri si servicii                                 95,92 mii lei  

- cheltuieli de capital                                              15,4 mii lei  



 

             (5) Bugetul rectificat de venituri si cheltuieli pentru anul 2022   al 

Centrului Public de Desfacere Husi ( Cap.80.10) se stabileste la venituri in suma de  

700, mii  lei, iar la cheltuieli in suma de 700,0 mii lei ,conform anexei nr. 6 la   

prezenta  hotarare si se repartizeaza pentru: 

 

- cheltuieli de personal                                        316,5 mii lei  

- cheltuieli bunuri si servicii                              263,56 mii lei  

-  transferuri                                                       115,54 mii lei 

- cheltuieli de capital                                              4,4  mii lei  

 

(6) Bugetul rectificat de venituri si cheltuieli la Activitatea Agricultura 

(Pasuni comunale) (cap.83.10) pentru anul 2022   se aproba la venituri in suma de 

54,03 mii lei, iar la cheltuieli in suma de 54,03  mii lei, conform anexei nr. 7 la 

prezenta hotarare si se repartizeaza pentru: 

- cheltuieli bunuri si servicii                          54,03  mii lei  

 

          (7) Lista obiectivelor de investitii pe anul 2022 finantate din bugetul 

institutiilor finantate integral sau partial  din venituri proprii se prezinta in  anexa 3 

si anexa nr. 1 b ce se constituie in anexa nr.8 si anexa nr.9  la prezenta  hotarare. 

 Art.3. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

municipiului Husi . 
 

 
                                                                                                HUŞI  ,  31 martie  2022                                                                            

 

    PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ ,                               Contrasemnează pentru legalitate , 

              Ioan  Iacob                                                                      Secretar general ,  

                       jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


