ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM
Judeţul Timiş, 307315 Periam str. Mureşului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primariaperiam.ro
Total consilieri Consiliul Local:
Prezenţi:
Pentru:
Împotrivă:
Abţineri:

15
13
13
x
x

HOTĂRÂREA
Nr. 81 din 21.11.2022
privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2022
Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, CIF 4759543, ales în condiţiile stabilite
de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea
Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleşilor locali; reunit în şedinţa extraordinară din data de 21.11.2022, având
în vedere următoarele:
- adresa nr. 10790/28.10.2022 a Serviciului de asistență, elaborare și execuție a bugetelor locale,
înregistrată la Primăria Comunei Periam sub nr. 8058/31.10.2022;
- raportul compartimentului de specialitate nr. 3779/01.11.2022 al Liceului Teoretic Periam,
înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr. 8167/02.11.2022;
- adresa nr. 15597/03.11.2022 a Serviciului Sinteza și asistența elaborării și execuției bugetelor
locale, înregistrată la Primăria Comunei Periam sub nr. 8220/03.11.2022;
- adresa nr. 339/11.11.2022 a Clubului Sportiv „Avântul” Periam, înregistrată la Primăria
Comunei Periam sub nr. 8422/11.11.2022;
- adresa nr. 1374/11.11.2022 a S.P.A.A.C. Periam, înregistrată la Primăria Comunei Periam sub
nr. 8423/11.11.2022;
- referatul nr. 8582/17.11.2022 întocmit de doamna Mariș Anca-Maria, inspector I asistentcadastru și fond funciar în cadrul Compartimentului Agricol, Protecția Mediului al Primăriei Comunei
Periam și totodată responsabil cu protecția mediului;
- referatul de aprobare nr. 8591/18.11.2022 elaborat de primarul Comunei Periam, Județul Timiș,
în calitatea sa de inițiator;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr.
8595/18.11.2022 întocmit de doamna Cruciță Oana-Miruna, inspector I asistent-contabil în cadrul
Compartimentului Financiar-contabil, Impozite şi taxe al Primăriei Comunei Periam, Judeţul Timiş,
prin care propune consiliului local rectificarea bugetului local pe anul 2022;
- prevederile H.C.L. Periam nr. 14/11.02.2022 privind aprobarea bugetului local al Comunei
Periam pe anul 2022;
- prevederile Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;
- prevederile Legii nr. 318/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022;
- prevederile art. 1 alin. 2 lit. a, art. 19 alin. 1 lit. a, art. 39, art. 41 și ale art. 49-51 din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile H.G. nr. 1156/2022 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale, prevăzute la art. 29 alin. (5) lit. a) din Ordonanța
Guvernului nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022;
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- prevederile Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată (r2);
- prevederile art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată (r1);
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam, aprobat
prin H.C.L. Periam nr. 85/23.10.2020;
- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
În temeiul prevederilor art. 110 alin. 1, art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. b, art. 129 alin. 4 lit.a,
art. 134 alin. 1 lit. a și alin. 4, art. 139 alin. 3 lit. a, art. 196 alin. 1 lit. a, art. 197-200, art. 240 alin. 1 2, art. 243 alin. 1 lit. a și art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Periam pe
trimestrul IV al anului 2022, după cum urmează:

COMUNA PERIAM
Venituri:
- 21.A.07.01.01 Impozit pe clădiri de la persoane fizice
- 21.A.07.02.01 Impozit pe terenuri de la persoane fizice
- 21.A.11.02.02 Finanțarea burselor
- 21.A.11.02.06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale
- 21.A.16.02.01 Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice
- 21.A.16.02.02 Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice
- 21.A.16.50.00 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării
bunurilor sau pe desfășurare de activități
- 21.A.18.50.00 Alte impozite și taxe
- 21.A.39.07.00 Venituri din vânzarea unor bunuri

Cheltuieli:

503.250 lei
50.000 lei
47.250 lei
38.000 lei
200.000 lei
45.000 lei
29.000 lei
3.000 lei
20.000 lei
71.000 lei

503.250 lei

- 24.A.51.01.03.20.01.03 Încălzit, iluminat și forță motrică
10.000 lei
- 24.A.51.01.03.20.01.05 Carburanți și lubrifianți
3.000 lei
- 24.A.51.01.03.20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare
10.000 lei
- 24.A.51.01.03.20.02.00 Reparații curente
130.000 lei
- 24.A.51.01.03.20.12.00 Consultanță și expertiză
50.000 lei
- 24.A.51.01.03.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
10.000 lei
- 24.A.65.04.02.20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare
3.250 lei
- 24.A.65.04.02.59.01.00 Burse
38.000 lei
- 24.A.67.50.00.20.01.03 Încălzit, iluminat și forță motrică
10.000 lei
- 24.A.67.50.00.20.05.30 Alte obiecte de inventar
15.000 lei
- 24.A.67.50.00.71.01.30 Monument memorial etnie germană
45.000 lei
- 24.A.70.06.00.20.01.03 Iluminat public
30.000 lei
- 24.A.70.50.00.20.01.05 Carburanți și lubrifianți
10.000 lei
- 24.A.70.50.00.71.01.30 Consultanță Asigurarea energiei electrice din surse regenerabile
pentru consumul propriu al clădirilor publice și a iluminatului
public din Comuna Periam
29.000 lei
- 24.A.74.05.01.20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare
50.000 lei
- 24.A.74.05.01.71.01.30 Consultanță Înființarea unui centru de colectare
deșeuri aport voluntar în Comuna Periam
30.000 lei
- 24.A.84.03.01.20.02.00 Reparații curente
30.000 lei
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C.S. „AVÂNTUL” PERIAM
Venituri:

2.800 lei

- 21.E.37.01.00 Donații și sponsorizări

2.800 lei

Cheltuieli:

2.800 lei

- 24.E.67.05.01.20.05.01 Uniforme și echipament

2.800 lei

S.P.A.A.C. PERIAM
Redistribuire de credite:

- 23.000 lei

- 24.E.70.50.00.20.01.09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional
- 24.E.70.50.00.20.06.01 Deplasări interne

Redistribuire de credite:
- 24.E.70.50.00.20.01.03 Încălzit, iluminat și forță motrică
- 24.E.70.50.00.20.01.05 Carburanți și lubrifianți

- 20.000 lei
- 3.000 lei

+ 23.000 lei
+ 20.000 lei
+ 3.000 lei

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa domnul Dumitraş Cornel,
primarul Comunei Periam şi doamna Cruciță Oana-Miruna, inspector I asistent-contabil în cadrul
Compartimentului Financiar-contabil, Impozite şi taxe al Primăriei Comunei Periam.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al Comunei
Periam, în termenul prevăzut de lege:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş - Serviciul controlul legalităţii, aplicării
actelor cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consilierilor din cadrul Consiliului Local al Comunei Periam;
- D.G.R.F.P. Timişoara;
- Trezoreriei Sânnicolau-Mare;
- Liceului Teoretic Periam;
- Clubului Sportiv „Avântul” Periam;
- Serviciului Public de Alimentare cu Apă şi Canalizare (S.P.A.A.C.) al Comunei
Periam;
- Doamnei Cruciță Oana-Miruna, inspector I asistent-contabil în cadrul Primăriei
Comunei Periam;
- Doamnei Ferchi Simona-Elena, inspector I principal-responsabil CFP;
- La dosarul şedinţei;
- Se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina
de internet www.primariaperiam.ro.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,



CĂPUŞAN IONEL

L.S.

Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,

 BRONŢ DACIANA

____________________________________
______________________________________
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CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PERIAM,
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI PERIAM
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PERIAM NR. 81/2022
Nr.
crt.
0

1
2
3
4
5
6

OPERAȚIUNI EFECTUATE
1

Adoptarea hotărârii1)
Comunicarea către primarul comunei2)
Comunicarea către prefectul județului3)
Aducerea la cunoștință publică4+5)
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5)
Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz

Data
ZZ/LL/AN
2

Semnătura persoanei
responsabile să efectueze
procedura
3

21/11/2022
21/11/2022
21/11/2022
21/11/2022
21/11/2022

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)
art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.”;
2)
art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”;
3)
art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel mult 10 zile
lucrătoare de la data adoptării...;
4)
art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei.;
5)
art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la
data comunicării oficiale către prefect.”;
6)
art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”;
7)
art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.”

4

