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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                           cu votul a 15   consilieri 

       

HOTĂRÂREA NR.224  

                    privind rectificarea bugetului local etapa mai 2022 
 

 
            Consiliul Local al municipiului Husi,judetul Vaslui ; 

 

           Având în vedere: 

• Referatul  Directiei Economice nr. 16348  din 24.05.2022 ; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 16349 din 

24.05.2022 privind rectificarea bugetului local  -etapa mai 2022; 

• Raportul de specialitate al Direcţiei Economice nr. 16350 din 24.05.2022; 

• Adresa  Administratiei Judetene a  Finantelor Publice Vaslui nr. 218  din 

10.01.2022 inregistrata la registratura generala a Primariei municipiului Husi la nr. 

1100/13.01.2022 prin care se  comunica sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea 

bugetelor locale, sumele defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate 

si  sumele alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugertelor 

locale  pe anul 2022 si estimari pentru perioada 2023-2025; 

• Hotararea Consiliului Judetean Vaslui nr. 1 din 21.01.2022; 

• Adresa  Administratiei Judetene a  Finantelor Publice Vaslui nr. 

VSG_STZ_649 din 01.02.2022 inregistrata la registratura generala a Primariei 

municipiului Husi la nr. 3804/07.02.2022 prin care se  comunica repartizarea pe trimestre 

a sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, sumele defalcate din 

TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate si  sumele alocate din cote defalcate 

din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale  pe anul 2022. 

• Hotararea Consiliului Judetean Vaslui nr. 34 din 03.03.2022; 

• Hotararea Consiliului Judetean Vaslui nr. 63 din 21.04.2022; 

• Avizul nr.227 din 25.05.2022  (forma ph.nr.230 din 25.05.2022) al Comisiei  

juridice  şi de disciplină, pentru administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; 

• Avizul nr.128  din 25.05.2022 (forma ph.nr.230 din 25.05.2022) al Comisiei  de 

studii, prognoze şi programe economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii 

publice şi comerţ ; 

În 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 ,  prevederile  art.129 alin.(4) lit.a )  din OUG nr. 

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

 

     HOTARASTE : 

 

 Art.1. (1)  Se aproba bugetul local rectificat pe anul 2022 , stabilit  la venituri in 

suma de 109.165,58 mii lei iar la cheltuieli in suma de  109.165,58 mii lei.  

                (2)  Se aproba utilizarea excedentului anual al  bugetului local rezultat la 

incheierea exercitiului bugetar 2021, in suma de 3.275,92 mii lei (Hotararea Consiliului 

Local al Municipiului Husi nr. 01 din  31.01.2022 ) si se constituie ca sursa de finantare a 

cheltuielilor sectiunii de dezvoltare. 

                     (3) – Sinteza bugetului local rectificat pe anul 2022  desfasurata la venituri 

pe capitole si subcapitole , iar la cheltuieli pe titluri, capitole, subcapitole, paragrafe de 

cheltuieli se prezinta in Anexa nr.1  la prezenta hotarare. 

                    (4) – Lista obiectivelor  de investitii pe  anul 2022  se prezinta in anexa 1.b si 

anexa nr.3 , ce se constituie ca Anexa nr. 2 si Anexa nr. 3  la prezenta  hotarare.  

             Art.2.(1) – Veniturile bugetului  local rectificat pe anul 2022 se constituie din 

venituri proprii in suma de 13.209,6 mii  lei , sume din excedentul bugetului local utilizate 

pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare de 3.275,92 mii lei, cote defalcate 

din impozit pe venit in suma de  17.898,0  mii lei,sume alocate din cotele defalcate din 

impozit pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 1.423,0 mii lei,  sume repartizate din 

Fondul la dipozitia Consiliului Judetean 2.500,0 mii lei, sume defalcate din TVA  24.762,0 

mii lei , subventii  12.061,94 mii lei   si sume primite de la UE/alti donatori in contul 

platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 in suma de  

34.035,12 mii lei  . 

                (2) – In structura economica , cheltuielile bugetului local pe anul 2022  se 

prezinta astfel : 

             CHELTUIELI, total ( 1+2+3) :                                            109.165,58  mii lei 

                   din care:  

            1. CHELTUIELI CURENTE, TOTAL                                  99.191,24 mii lei 

            din care:    

• cheltuieli de personal                                           20.429,12 mii lei 

• cheltuieli bunuri si servicii                                    22.651,00 mii lei 

• dobanzi aferente datoriei publice                              722,49 mii lei 

• subventii                                                                         140,2 mii lei 

• transferuri intre unitati ale  

                                   administratiei publice                                             4.454,19 mii lei 

• asistenta sociala                                                          4.248,0 mii lei 

• burse                                                                            1.206,0 mii lei 

• sustinerea cultelor                                                         100,0 mii lei  

• sume aferente persoanelor cu handicap  

neincadrate                                                                    359,9 mii lei 

• fond de rezerva bugetara la dispozitia  

        consiliilor locale                                                                0,0 mii lei 

• proiecte cu finantare din Fonduri externe 

       nerambursabile aferente cadrului  

       financiar 2014-2020(F.S.E.),total                        44.880,34 mii lei 

                                     din care:          



Fondul European de Dezvoltare  

Regionala ( FEDR)                                         39.066,59 mii lei                                                               

▪ Finantare nationala                               5.417,77 mii lei 

▪ Finantarea Uniunii Europene              29.501,30 mii lei 

▪ Cheltuieli neeligibile                               4.147,52 mii lei 

Fondul Social European ( FSE)                      5.813,75 mii lei                                                               

▪ Finantare nationala                                   776,33 mii lei 

▪ Finantarea Uniunii Europene                5.037,42 mii lei 

▪ Cheltuieli neeligibile                                           0 mii lei 

 

       2.CHELTUIELI DE CAPITAL                                                         8.907,43 mii lei 

  

       3.OPERATIUNI FINANCIARE                                                         1.070,0 mii lei 

            ( rambursari credite  interne) 

 

       4. PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI  

           SI RECUPERATE IN ANUL CURENT 

            - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE                                               -3,09 mii lei 

 

 

        Art.3. – Se aproba bugetul local rectificat pentru anul 2022  pe cele doua sectiuni: 

sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare, respectiv: 

         I.SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  
• VENITURI  SECTIUNEA DE FUNCTIONARE                       -mii lei- 

Nr. 

Crt.   

Specificatie – Cod indicator Suma 

0 1 2 

 VENITURI  SECTIUNE DE FUNCTIONARE  55.377,81 

I VENITURI  PROPRII  12.957,81 

 • Impozit pe venit(cod 03.02) 37,18 

 • Alte impozite pe venit( cod 05.02) 219,87 

 • Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02) 5.476,41 

 • Taxe pe servicii specifice(cod 15.02) 0,16 

 • Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea  utilizarii 

bunurilor( cod 16.02) 
1.896,96 

 • Venituri din proprietate( cod 30.02) 1.714,51 

 • Venituri si prestari servicii( cod 33.02) 134,17 

 • Amenzi, penalitati, confiscari( cod 35.02) 1.112,59 

 • Diverse venituri ( cod 36.02) 2.365,96 

 ▪ Varsaminte din venituri si/sau disponibilitatile 

institutiilor publice (36.02.05) 
50,18 

 ▪ Taxe speciale  (cod 36.02.06) 2.305,71 

 ▪ Alte venituri ( cod 36.02.50) 10,07 

II COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZIT PE VENIT (cod 04.02) 21.821,00 

 • Cote defalcate din impozit pe venit(cod 04.02.01) 17.898,00 

 • Sume alocate din cotele defalcate din impozit pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale(cod 04.02.04) 1.423,00 



 • Subventii repartizare din Fondul la  dispozitia Consiliului 

Judetean(cod 04.02.05)                          
2.500,0 

III SUME DEFALCATE DIN TVA( cod 11.02) 24.762,00 

 • Sume defalcate din TVA  pentru finantarea cheltuielilor 

descentralizate( cod 11.02.02) 
15.149,00 

 • Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor 

locale(cod 11.02.06) 
9.613,00 

IV SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT ( cod 42.02) 3.877,10 

   

 • Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii(cod 

42.02.41) 
3.507,80 

 • Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locu-

intei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri( cod 42.02.34) 
350,00 

 • Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil 

preponderent agricol pentru sectiunea de functionare 

(cod.42.02.79.01) 

19,30 

V SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII( cod 43.02) 0 

 • Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanţarea  lucrărilor 

de înregistrare sistematica din cadrul Programului naţional de 

cadastru şi carte funciara( cod 43.34.00)                                

0 

VI VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE PENTRU 

FINANTAREA SECTIUNII DE DEZVOLTARE(CU SEMNUL MINUS) 

-8.040,10 

 
• CHELTUIELI  SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  

                                                                                                                              - mii lei - 

Nr. 

Crt.   

Specificatie – Cod indicator Suma 

0 1 2 

 CHELTUIELI – SECTIUNEA FUNCTIONARE  din care: 55.377,81 

1 • Cheltuieli de personal 20.429,12 

2 • Cheltuieli bunuri si servicii 22.651,00 

3 • Dobanzi 722,49 

4 • Subventii 140,2 

5 • Fond de rezerva bugetara  0,0 

6 • Transferuri curente intre unitatile administratiei 

publice 

4.454,19 

7 • Asistenta sociala 4.248,0 

8 • Rambursari credite 1.070,0 

9 • Alte cheltuieli(burse) 1.206,0 

10 • Sustinerea cultelor  100,0 

11 • Alte cheltuieli( Sume aferente persoanelor cu handicap 

neincadrate) 

359,9 

12 • Plati efectuate in anii precedenti  si recuperate in anul 

curent - sectiunea de functionare      

-3,09 

 

 

 



 

II.SECTIUNEA DE DEZVOLTARE  
• VENITURI SECTIUNE DEZVOLTARE  

                                                                                                                               -mii lei- 

Nr. 

Crt.   

Specificatie – Cod indicator Suma 

0 1 2 

 VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE, total 53.787,77 

I VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 8.040,10 

II VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI  (cod 39.02) 251,79 

 • Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituiilor publice 

( cod 39.02.01) 
32,00 

 • Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile 

statului (cod 39.02.03) 
179,79 

 • Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului 

privat( cod 39.02.07) 
40,0 

III SUME DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL UTILIZATE 

PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR SECTIUNII DE 

DEZVOLTARE  (COD 40.02.14) 

3.275,92 

IV SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT( cod 42.02) 7.190,84 

 • Finantarea programelor de dezvoltare locala( cod 42.02.65) 1.705,65 

 • Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare 

sustinerii derularii preiectelor finantate din fonduri externe 

nerambursabile (FEN), postaderare, aferente perioadei de 

programare 2014-2020( cod 42.02.69) 

5.356,49 

 • Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil 

preponderent agricol pentru sectiunea de dezvoltare 

(cod.42.02.79.02) 

128,70 

V SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (43.02) 994,00 

 •      Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la 

       licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera              

pentru finantarea proiectelor de investitii (43.02.44) 

994,00 

VI SUME  PRIMITE DE LA UE /ALTI  DONATORI  IN CONTUL 

PLATILOR  EFECTUATE  SI  PREFINANTARI  AFERENTE 

CADRULUI  FINANCIAR  2014-2020 (48.02) 

34.035,12 

 • Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR) 

( cod 48.02.01) 
29.196,83 

 ▪ Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent   

 (cod 48.02.01.01) 
29.002,24 

 ▪ Sume primite in contul platilor efectuate in anii 

anteriori(cod 48.02.01.02) 
194,59 

 • Fondul  Social European ( cod 48.02.02) 4.838,29 

 ▪ Sume primite in contul platilor efectuate in anul 

curent  (cod 48.02.02.01) 
4.838,29 

 

 

 

 



 

• CHELTUIELI  SECTIUNEA DE  DEZVOLTARE  

                                                                                                                                - mii lei - 

Nr. 

Crt.   

Specificatie – Cod indicator Suma 

0 1 2 

 CHELTUIELI – SECTIUNEA DE DEZVOLTARE din care: 53.787,77 

1 • cheltuieli de capital 8.907,43 

2 • proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente 

cadrului  financiar  2014-2020 

44.880,34 

 

➢ Deficitul sectiunii de dezvoltare in suma de 3.275,92 mii lei se acopera prin utilizarea 

excedentului anual  al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar 

2021. 

 

 Art.4. – Potrivit clasificatiei functionale, cheltuielile bugetului local pe anul 2022   

se repartizeaza astfel : 

                                

1) Cheltuielile pentru Autoritati executive ( Cap. 51.02) se aproba in suma de  

7782,5 mii  lei urmare diminuarii cu suma de 127,1 mii lei si se repartizeaza 

pentru:  

              -cheltuieli de personal                                                 6856,4 mii lei  

              - cheltuieli bunuri si servicii                                         808,4 mii lei 

              - alte cheltuieli( sume aferente persoanelor 

                 cu handicap neincadrate)                                            92,4 mii lei  

                     - cheltuieli de capital                                                       25,3 mii lei  

 

2) Cheltuielile pentru Ordine publica si  siguranta nationala ( Cap.61.02) se aproba 

in suma de  2083,44 mii lei  urmare diminuarii cu suma de 156,0 mii lei si se 

repartizeaza pentru: 

                    -cheltuieli de personal                                                1654,75 mii lei  

                    - cheltuieli bunuri si servicii                                       333,99 mii  lei     

                   - cheltuieli de capital                                                         94,7 mii lei  

 

3) Cheltuielile pentru Invatamant ( Cap.65.02) se aproba in suma de 5565,59 mii 

lei urmare suplimentarii cu suma de 283,1 mii lei si se repartizeaza  pentru :  

                    - cheltuieli bunuri si servicii                                 2851,0 mii lei 

                    - transferuri curente                                                  50,0 mii lei 

                    - alte cheltuieli ( burse)                                         1206,0 mii lei 

                     -asistenta sociala                                                     504,4 mii lei 

                           - proiecte cu finantare din Fonduri externe 

  nerambursabile aferente cadrului  

  financiar 2014-2020(F.S.E.),total                      439,84 mii lei 

                               din care:          

Fondul Social European ( FSE)                         439,84 mii lei                                                               

▪ Finantare nationala                         21,98 mii lei 

▪ Finantarea Uniunii Europene       417,86 mii lei 

▪ Cheltuieli neeligibile                               0 mii lei 

                            -cheltuieli de capital                                               514,35 mii lei  

   



4) Cheltuielile pentru Cultura, recreere si  religie ( Cap.67.02) se aproba  in suma 

de  4755,87 mii  lei si  se repartizeaza pentru :  

                     -cheltuieli de personal                                          794,35 mii lei  

                     - cheltuieli bunuri si servicii                                2246,6 mii lei 

                     - transferuri                                                           1182,0 mii lei 

                      - alte cheltuieli (sustinerea cultelor )                    100,0 mii lei 

                           -cheltuieli de capital                                              432,92 mii lei  

 

5) Cheltuielile pentru Asigurari si asistenta sociala ( Cap.68.02) se aproba in suma 

de   13874,5 mii  lei urmare diminuarii cu suma de 38,5 mii lei si se repartizeaza 

pentru : 

                    -cheltuieli de personal                                              8943,42 mii lei  

                    - cheltuieli bunuri si servicii                                      663,77 mii lei 

                    - transferuri curente                                                     226,0 mii lei 

                    - cheltuieli asistenta sociala (ajutoare sociale)         3743,6 mii lei  

              - alte cheltuieli( sume aferente persoanelor 

                 cu handicap neincadrate)                                         267,5 mii lei  

                            -cheltuieli de capital                                                     33,3 mii lei  

                           -plati efectuate in anii precedenti  si recuperate in 

                            anul curent - sectiunea de functionare                      - 3,09 mii lei 

                                                

 

6) Cheltuielile pentru Locuinte, servicii si dezvoltare publica  (Cap.70.02) se aproba 

in suma de 4259,75 mii  lei urmare diminuarii cu suma de 193,89 mii lei si se 

repartizeaza pentru :  

                     - cheltuieli bunuri si servicii                                      2039,75 mii lei 

                     - cheltuieli de capital                                                   2220,0 mii lei  

 

7) Cheltuielile pentru Protectia mediului ( Cap. 74.02) se aproba in suma de 

10289,27 mii lei urmare diminuarii cu suma de 144,71 mii lei si se repartizeaza 

pentru : 

   -cheltuieli bunuri si servicii                                          7781,46 mii lei  

                       - transferuri curente                                                      2227,41 mii lei 

   -cheltuieli de capital                                                           280,4 mii lei  

 

8) Cheltuielile pentru Actiuni generale economice, comerciale si de munca        

(Cap.80.02) se aproba in suma de  45308,12 mii  lei  urmare suplimentarii cu suma 

de 2,5 mii lei si se repartizeaza pentru: 

                     - cheltuieli bunuri si servicii                                              218,46 mii lei 

                      - transferuri curente                                                          497,18 mii lei 

                            - proiecte cu finantare din Fonduri externe 

 nerambursabile aferente cadrului  

 financiar 2014-2020(F.S.E.),total                                44440,50 mii lei 

                                     din care:          

Fondul European de Dezvoltare  

Regionala ( FEDR)                                          39066,59 mii lei                                                               

▪ Finantare nationala                                 5417,77 mii lei 

▪ Finantarea Uniunii Europene               29501,30 mii lei 

▪ Cheltuieli neeligibile                                4147,52 mii lei 

 



Fondul Social European ( FSE)                       5373,91 mii lei                                                               

▪ Finantare nationala                                   754,35 mii lei 

▪ Finantarea Uniunii Europene                 4619,56 mii lei 

▪ Cheltuieli neeligibile                                           0 mii lei 

     -cheltuieli de capital                                                       151,98 mii lei  

 

9) Cheltuielile pentru Transporturi ( Cap.84.02) se aproba in suma de  8756,15 mii  

lei urmare suplimentarii cu suma de 516,7 mii lei si se repartizeaza  pentru : 

                     -cheltuieli bunuri si servicii                                             111,07 mii lei 

                     -cheltuieli bunuri   si servicii (reparatii strazi )             3370,0 mii lei 

                     -subventii    pentru   acoperirea   diferentelor     

   de pret si tarif                                                                    140,2 mii lei                                                        

                     - cheltuieli de capital                                                       5134,88 mii lei 

 

10) Prevederile bugetare ale celorlalte capitole  de cheltuieli raman la nivelul  

aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Husi nr.156 din 05.05.2022 

privind rectificarea bugetului local cu suma de 500,0 mii lei reprezentand sume 

repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean . 

 

               Art.5(1) Cheltuielile prevazute in bugetul local rectificat pe anul 2022  reprezinta 

limite maxime ce nu pot fi depasite, iar rectificarea se va face in conditiile legii ; 

              (2) Angajarea si efectuarea cheltuielilor se poate face numai in cadrul limitelor 

aprobate; 

              Art.6. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

municipiului Husi . 

 

 

                                                                                                      HUŞI  ,  26  mai 2022                                                                            

 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ ,                                 Contrasemnează pentru legalitate , 

          Luiza  Patrașcu                                                                      Secretar general ,  

                         jr.Monica Dumitrașcu 

 


