ROMÂNIA				               	PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 25 / 2022     
JUDETUL HUNEDOARA
ORAȘUL CĂLAN
CONSILIUL LOCAL




            
HOTĂRÂREA  nr.     / 2022
privind rectificarea bugetului local al oraşului Călan în trimestrul I al anului 2022



       Consiliul local al oraşului Călan, județul Hunedoara, legal întrunit în şedinţa extraordinară convocată de îndată din data de ______/2022;       
	Analizând proiectul de hotărâre nr.__/2022  privind rectificarea bugetului local al oraşului Călan în trimestrul I al anului 2022, referatul de aprobare al Primarului oraşului Călan nr.     25/28/03.03.2022, raportul de specialitate nr.__/29/2022 al Serviciului Financiar din cadrul Primăriei oraşului Călan și avizul favorabil nr.__/58/2022 al Comisiei de specialitate a Consiliului local pentru buget, finanțe, programe de dezvoltare economico-socială, administrarea domeniului public și privat al oraşului Călan; 
	În conformitate cu prevederile Legii nr. 317/28.12.2021 privind bugetul de stat pentru anul 2022, precum și ale art. 2 alin.(1) pct. 50 și 51, art. 3 alin.(2), art.19 lit. a), art. 23 alin. (2) lit. a), și art. 26 alin. (2), din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, 
       În temeiul art. 129 alin.(2) lit.b) și alin.(4), lit.a), art.139 alin.(3) lit. a) și cu art.5 lit.cc) și art. 196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE:


	Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al orașului Călan pe anul 2022, în trimestrul I al  anului 2022, conform anexei la prezenta hotărâre. 	
	Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termenul și în condițiile stabilite de Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, la Tribunalul Hunedoara, Secția Contencios Administrativ și Fiscal.
	Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului local al orașului Călan și transmite la Instituția Prefectului Județului Hunedoara, Primarul Oraşului Călan, Serviciul Financiar din cadrul Primăriei orașului Călan. 
	
Călan, 
03.03.2022



	 Iniţiator,                                              Avizat pentru legalitate,
 Primarul oraşului Călan,                              Secretar general al oraşului Călan,
  Iovănesc Filip Adrian    					    Vulpe Stelian Ioan	








	                       	
Cvorum necesar pentru adoptare: majoritatea consilierilor locali în funcţie.
Sistem de vot: deschis.

ROMÂNIA
JUDETUL HUNEDOARA
PRIMARUL ORAȘULUI CĂLAN




RAPORT DE APROBARE  nr. 25 / 28 / 2022
La proiectul de hotărâre nr.25/2022 privind rectificarea bugetului local al oraşului Călan în trimestrul I al anului 2022



	Prin prezentul proiect de hotărâre vă solicităm sa aprobați unele modificări intervenite în structura  bugetului local, ca urmare a creșterii  veniturilor bugetului local, față de cele  prognozate la  31.03.2022, cu suma de 185  mii  lei.  
	Din analiza Contului de execuție la data de 28.02.2022 rezultă că față de sumele aprobate în bugetul inițial pe anul 2022,  pe primul trimestru, s-au înregistrat încasări mai mari la unele capitole de venituri bugetare.  Această suplimentare propunem a fi distribuită la capitolul de asistență socială, unde sumele din TVA alocate de la bugetul de stat, au acoperit necesarul de indemnizații ale persoanelor cu handicap, doar pe două luni din primul trimestru al anului. 
	Este foarte posibil ca sumele repartizate inițial să nu fie  suficiente nici în trimestrele următoare, asta deoarece la repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pe cheltuieli descentralizate, comunicată de la Direcția Finanțelor Publice Timișoara nu s-a ținut cont de solicitarea  noastră.   
	Prin adresa nr.987/15.02.2022 am solicitat la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Hunedoara modificarea alocațiilor bugetare din trimestrul 2 în trimestrul 1, a sumei de 165 mii lei, pentru plata indemnizațiilor la persoanele cu handicap grav, aferente lunii februarie, dar până la această dată nu s-a primit niciun răspuns, motiv pentru care propunem suplimentarea cu suma de  185 mii lei din veniturile proprii ale bugetului local, asta pentru că, între timp, au mai fost depuse  dosare pentru acordarea de indemnizații.
	Toate modificările intervenite în structura bugetului local se regăsesc în Anexa la proiectul de hotărâre prezentat.                
          În temeiul  art. 129 alin.(2) lit.b) și alin.(4), lit.a) ,art.139 alin.(3) lit. a) coroborat cu art.5 lit.cc) și art. 196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind codul administrativ, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind rectificarea Bugetului local al orașului Călan, în trimestrul I  al anului 2022.

Călan, 
03.03.2022

Primarul orașului Călan,
Iovănesc Filip Adrian 





PRIMĂRIA ORAŞULUI CĂLAN                                     
Serviciul Financiar



RAPORT DE SPECIALITATE nr. 25 / 29 / 2022   
La proiectul de hotărâre nr.25 / 2022 privind rectificarea bugetului local al oraşului Călan în trimestrul I al anului 2022


În conformitate cu :
	prevederile art. 19 alin.(1) și (2)  din  Legea nr. 273/2006 privind finanţele  publice  locale, care precizează că :

Aprobarea și rectificarea bugetelor
        - (1) Bugetele locale și celelalte bugete prevăzute la art. alin. (2) se aprobă astfel:
a) bugetele locale, bugetele împrumuturilor externe și interne și bugetele fondurilor externe nerambursabile, de către consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor, județelor și de Consiliul General al Municipiului București, după caz;
        - (2) Pe parcursul exercițiului bugetar, autoritățile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum și ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. Rectificărilor bugetelor locale li se vor aplica aceleași proceduri ca și aprobării inițiale a acestora, cu exceptia termenelor din calendarul bugetar.
	precum și 49  alin.(9) din aceeași lege,

   	- „Pe parcursul execuției bugetare, ordonatorii de credite asigură în totalitate cheltuielile secțiunilor de funcționare ale bugetelor respective.”

	 Se propun următoarele modificări în structura bugetului local:

1.Suplimentare la partea de Venituri, 
Cu suma de 185 mii lei , se vor majora veniturile  bugetului local al orașului Călan , în trim. I  2022, la:
07.0101 „Impozit clădiri persoane fizice”, suma de 97 mii lei,
07.02.03 „Impozit pe ternul din extravilan”, suma de 23 mii lei 
16.02.01 „Impozit pe mijloace de transport persoane fizice”, suma de  65 mii lei.
    
   2. Suplimentare la partea de Cheltuieli, 
Cu suma de 185 mii lei se vor majora cheltuielile bugetului local al orașului Călan, în trim. I  2022, la:

- cap. 68.00 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ subcap. 05.02 „Asistență socială în caz de invaliditate”, art. 57.02.1, pentru decontarea indemnizațiilor la  persoanelor  cu handicap  pe  luna  februarie 2022.  
 
	Aceste modificări intervenite în structura bugetului local se regăsesc în Anexa la prezentul  proiect.                
	În temeiul Legii nr. 371/2021 privind bugetul de stat pentru anul 2022, precum și ale art. 129 alin.(2) lit.b) și alin.(4), lit.a) ,art.139 alin.(3) lit. a) coroborat cu art.5 lit.cc) și art. 196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind codul administrativ, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind rectificarea Bugetului local al oraşului Călan, în trimestrul I al anului 2022.

Călan,
03.03.2022

Șef serviciu financiar                                                                                                                               ec. Elena Dan


