ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TARCEA
COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL
Nr. 108 din 12 august 2022

RAPORT DE SPECIALITATE
la Proiectul de hotărâre
privind rectificarea nr. 3 a Bugetului Comunei Tarcea pe anul 2022

Subsemnatul, Băican Mirel, inspector superior - contabil în Compartimentul FinanciarContabil din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Tarcea,
Vă aduc la cunoștință că este necesară adoptarea unei hotărâri prin care să se rectifice
bugetul local al comunei Tarcea pe anul 2022 prin virare de credite bugetare - operațiune prin care
se diminuează creditul bugetar de la o subdiviziune a clasificației bugetare care prezintă
disponibilități și se majorează corespunzător o altă subdiviziune la care fondurile sunt insuficiente,
cu respectarea dispozițiilor legale de efectuare a operațiunilor respective.
Rectificarea bugetară locală are rolul de a asigura integral resursele necesare secțiunii de
funcționare și de redimensionare a cheltuielilor, astfel încât să nu se înregistreze plăți restante.
Rectificarea pe care o propun, spre dezbatere și aprobare are în vedere:
- prevederile art.19 alin.2 din Legea finanțelor publice nr. 273/2006, cu modificările și
completările ulterioare (pe parcursul exercițiului bugetar, autoritățile deliberative pot aproba
rectificarea bugetului local ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali
de credite”).
- prevederile Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările
ulterioare;
- solicitările Școlii Gimnaziale nr.1 Tarcea cu privire la virările de credite și alocarea unei
sume pentru achiziționarea de lemne de foc;
- actele depuse de SC Dumexim SRL Oradea, cu privire la ajustarea prețului contractului
de lucrări nr. 400/05.04.2018 pentru obiectivul: Reabilitarea și modernizarea drumurilor și străzilor
din A.D.I. Valea Ierului, județul Bihor.
Având în vedere cele de mai sus propunem următoarele rectificări:
BUGET LOCAL(02)
- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
I. La partea de venituri
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a). Capitolul 35.02 -Amenzi
- se aduce suma de 5 mii lei din trim. IV în trim. III necesară pentru acoperirea
cheltuielilor de la Școala gimnazială nr.1 Tarcea aduse din trim. IV în trim. III.
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II. La partea de cheltuieli
a). Capitolul 51.02 - Autorități publice și acțiuni externe
a1). Paragraful 51.02.01.03 - Autoritati executive
- se micșorează:
- alineatul 20.02.00 cu suma de 32,00 mii lei,
sumă neutilizată
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b1). Subcapitolul 65.02.04 - Învățământ secundar
- se aduce suma de 5,00 mii lei din trim. IV în trim. III a anului bugetar 2022 pt.
Șc.Gimnazială nr.1 Tarcea, după cum urmează:
- alineatul 20.01.01 - 1,00 mii lei;
- alineatul 20.01.04 - 1,00 mii lei;
- alineatul 20.01.08 - 2,00 mii lei;
- alineatul 20.06.01 - 1,00 mii lei.
Se propune virarea de credite trim. III dintr-un alineat în altul după cum urmează:
- se micșorează:
- alineatul 20.01.01 cu suma de 1,50 mii lei;
- alineatul 20.01.04 cu suma de 2,00 mii lei;
- alineatul 20.01.08 cu suma de 3,50 mii lei;
- alineatul 20.01.30 cu suma de 9,00 mii lei
- alineatul 20.06.01 cu suma de 3,00 mii lei.
- se majorează:
- alineatul 20.30.30 cu suma de 19,00 mii lei, necesară pentru
achiziționarea de lemne de foc.
b2). Subcapitolul 65.02.50 - Alte cheltuieli în domeniul învățământului
- se majorează:
- alinetaul 20.01.03 cu suma de 20,00 mii lei, sumă necesară pentru
achiziționarea de lemne de foc pentru Școala gimnazială
nr.1 Tarcea;
- alineatul 20.30.30 cu suma de 1,60 mii lei, sumă necesară pentru
plata tx. examinare cadre didactice;
- se micșorează:
- alineatul 20.01.03 cu suma de 1,60 mii lei, sumă neutilizată
c). Capitolul 66.02 – Sănătate
1). Subcapitolul 66.02.50 – Alte cheltuieli în domeniul sănătății
- se majorează:
- alineatul 20.30.30 cu suma de 6,00 mii lei - plăți bunuri și servicii
- se micșorează:
- alineatul 20.01.30 cu suma de 6,00 mii lei - sumă neutilizată
d). Capitolul 67.02 – Cultură, recreere, religie
d1). Subcapitolul 67.02.03 - Servicii culturale(CC)
- se majorează:
- alineatul 20.01.03 cu suma de 1 mii lei
- se micșorează:
- alineatul 20.02.00 cu suma de 1 mii lei
d2). Subcapitolul 67.02.05 – Servicii recreative și sportive
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b). Capitolul 65.02 - Învățământ

- se majorează :
- alineatul 20.30.30 cu suma de 12 mii lei - achiziționare bunuri,
montaj Complex de joacă Jungle Gym (Tarcea, Adoni,
Galoșpetreu).
- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
a).Capitolul 84.02 – Transporturi
a1). Subcapitolul 84.02.03 – Transport rutier
- se majorează:
- alineatul 55.01.42 cu suma de 83 mii lei
- cotizație A.D.I. Valea Ierului
- se micșorează:
- alineatul 71.01.01 cu suma de 83 mii lei neutilizată
În urma rectificării nr.3 propuse, totalul veniturilor și cheltuielilor rămâne nemodificat,
astfel Bugetul local (02) al Comunei Tarcea se prezintă astfel:
- mii lei Explicații
Buget
Secțiunea
Secțiunea
local
de funcționare
de dezvoltare
Total Venituri
5.723,72
4.464,22
1.259,00
Total cheltuieli
8.784,72
4.464,22
4.320,50
Deficit
3.061,00
0,00
3.061,00
BUGETUL INSTITUȚIILOR
ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI
PROPRII (10)
Nu sunt propuse rectificări. Totalul veniturilor și cheltuielilor rămâne nemodificat, astfel
Bugetul finanțat integral din venituri proprii(10) se prezintă astfel:
- mii lei Explicații

Total Venituri
Total cheltuieli
Deficit

Buget instituții și activități
finanțate integral sau parțial
din venituri proprii
132,00
251,33
119,33

Secțiunea
de funcționare
132,00
251,33
119,33

În temeiul dispozițiilor art.136 alin.(8) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.557/2019 privind Codul administrativ cu modificările și compeltările ulterioare;
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Inspector-contabil,
ec. Mirel BĂICAN
_________
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Propunem a se supune spre aprobare Consiliului local al Comunei Tarcea, Proiectul de
hotărâre ce are ca obiect rectificarea nr.3 a Bugetului Comunei Tarcea pe anul 2022.
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