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Total consilieri Consiliul Local: 15 

Prezenţi: 15 

Pentru: 11 

Împotrivă: x 

Abţineri: 4 

 

H O T Ă R Â R E A 
Nr. 100 din 20.12.2022 

 

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 autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleșilor locali s-a reunit în şedinţa ordinară din data de 20.12.2022. 

 

Analizând temeiurile juridice, respectiv: 
a) prevederile art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 
b) prevederile art. 7 alin. (2), art. 858-886, art. 879, alin. (2) și art. 880 din Legea nr. 287/2009 

privind Codul Civil, republicată (r1) cu modificările și completările ulterioare;  
c) prevederile art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
d) prevederile Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022; 
e) prevederile Legii nr. 318/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022; 
f)  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;  
g)  prevederile H.G. nr.1508/2022 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități administrativ-
teritoriale; 

h) prevederile H.G. nr.1510/2022 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități administrativ-
teritoriale; 

i) prevederile Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată (r2); 
j) prevederile art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată (r1); 
k) prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Ţinând cont de: 

a) prevederile H.C.L. Periam nr. 14/11.02.2022 privind aprobarea bugetului local al Comunei Periam 

pe anul 2022; 

b) adresa Serviciului Sinteza și asistența elaborării și execuției bugetelor locale nr. 

11027/25.11.2022, înregistrată la primăria comunei Periam sub nr. 8813/28.11.2022; 

c) adresa Clubului sportiv „Avântul” Periam nr. 374/09.12.2022, înregistrată la primăria comunei 

Periam sub nr. 9078/09.12.2022; 
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d) raportul compartimentului de specialitate nr. 5075/08.12.2022 al Liceului Teoretic Periam, 

înregistrat la primăria comunei Periam sub nr. 9117/09.12.2022; 

e) adresa Serviciului Sinteza și asistența elaborării și execuției bugetelor locale nr. 

11132/12.12.2022, înregistrată la Primăria Comunei Periam sub nr. 9123/12.12.2022; 

f) adresa Serviciului Sinteza și asistența elaborării și execuției bugetelor locale nr. 

11224/20.12.2022, înregistrată la Primăria Comunei Periam sub nr. 9383/20.12.2022. 

 

Luând act de: 

a) referatul de aprobare nr. 9190/13.12.2022 prezentat de primarul comunei Periam, domnul Cornel 

Dumitraș; 

b) raportul compartimentului de specialitate nr. 9384/20.12.2022 întocmit de doamna Oana-Miruna 

Cruciţă, inspector I asistent-contabil în cadrul Primăriei Comunei Periam; 

c) prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam aprobat prin 

H.C.L. Periam nr. 85/23.10.2020; 

d) avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam.             

În temeiul prevederilor art. 87 alin. (1), art. 110 alin. (1), art. 129 alin. (1), art. 129 alin. (2) lit. b), art. 

129 alin. (4) lit. a), art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit a) și alin. (4), art. 136, art. 139 alin. (3) lit. a), art. 

140, art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197-200, art. 243 alin. (1) și art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI   PERIAM 
adoptă prezenta hotărâre: 

 

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:                                                                                                                587.000 lei 

- 21.A.04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit                                                             208.000 lei 

- 21.A.11.02.02 Finanțarea burselor                                                                                            21.000 lei 

- 21.A.11.02.06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată  

                           pentru echilibrarea bugetelor locale                                                               205.000 lei 

- 21.A.39.07.00 Venituri din vânzarea unor bunuri                                                                    53.000 lei 

- 21.A.42.34.00 Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței  

                           și a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul  

                           de combustibili solizi și/sau petrolieri                                                              70.000 lei 

- 21.E.33.08.00 Venituri din prestări servicii                                                                              30.000 lei 

 

Cheltuieli:                                                                                                             587.000 lei 
- 24.A.51.01.03.20.01.05 Carburanți și lubrifianți                                                                      10.000 lei 

- 24.A.51.01.03.20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare                     30.000 lei 

- 24.A.51.01.03.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                                    70.000 lei 

- 24.A.61.50.00.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                                      6.000 lei 

- 24.A.65.04.02.59.01.00 Burse                                                                                                  21.000 lei 

- 24.A.67.50.00.20.05.30 Alte obiecte de inventar                                                                     26.000 lei 

- 24.A.67.50.00.71.01.30 Monument memorial etnie germană                                                    5.000 lei 

- 24.A.68.15.01.57.02.01 Ajutoare sociale în numerar                                                               70.000 lei 

- 24.A.70.50.00.20.01.05 Carburanți și lubrifianți                                                                      12.000 lei 

- 24.A.70.50.00.20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare                     35.000 lei 

- 24.A.70.50.00.20.05.30 Alte obiecte de inventar                                                                     60.000 lei 

- 24.A.70.50.00.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                                    70.000 lei 

- 24.A.74.05.01.20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare                   110.000 lei 
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- 24.A.70.50.00.71.01.30 Consultanță Sistem de producere și distribuție a  

                                          energiei termice, utilizând energie geotermală                                 12.000 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                                                                 20.000 lei 

- 24.E.70.50.00.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                                    30.000 lei 

 

Redistribuire de credite:                                                                                     - 7.500 lei 
- 24.A.51.01.03.85.01.01 Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate 

        în anul curent în secțiunea de funcționare                                               - 6.500 lei  

- 24.E.70.50.00.85.01.01 Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate 

        în anul curent în secțiunea de funcționare                                    - 1.000 lei 

 

Redistribuire de credite:                                                                                      + 7.500 lei 
- 24.A.51.01.03.20.01.08 Poștă, telecomunicații, radio tv, internet                                           + 6.500 lei  

- 24.E.70.50.00.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                                   + 1.000 lei 

 

 

C.S. „AVÂNTUL” PERIAM 

Venituri:                                                                                                             48.500 lei 
- 21.E.36.50.00 Alte venituri                                                                                                       18.500 lei 

- 21.E.37.01.00 Donații și sponsorizări                                                                                       30.000 lei 

 

Cheltuieli:                                                                                                            48.500 lei 
- 24.E.67.05.01.20.05.30 Alte obiecte de inventare                                                                       1.500 lei    

- 24.E.67.05.01.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                                      47.000 lei 

 

 

LICEUL TEORETIC PERIAM 

Redistribuire de credite:                                                                                     - 57.260 lei 
- 24.A.65.03.01.20.01.03 Încălzit, iluminat și forță motrică                                                      -18.060 lei 

- 24.A.65.03.01.20.03.01 Hrană pentru oameni                                                                           -2.850 lei 

- 24.A.65.03.01.20.05.30 Alte obiecte de inventar                                                                         -400 lei 

- 24.A.65.03.02.20.01.03 Încălzit, iluminat și forță motrică                                                      -13.750 lei 

- 24.A.65.04.01.20.01.03 Încălzit, iluminat și forță motrică                                                        -1.920 lei 

- 24.A.65.04.01.20.05.30 Alte obiecte de inventar                                                                         -920 lei 

- 24.A.65.04.02.10.01.15 Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă                        -1.630 lei 

- 24.A.65.04.02.20.01.03 Încălzit, iluminat și forță motrică                                                       -8.000 lei      

- 24.A.65.04.02.20.01.04 Apă, canal și salubritate                                                                      -2.750 lei     

- 24.A.65.04.02.20.05.30 Alte obiecte de inventar                                                                      -2.830 lei        

- 24.A.65.04.02.20.11.00 Cărți, publicații și materiale documentare                                             -400 lei 

- 24.A.65.50.00.57.02.01 Ajutoare sociale în numerar (C.E.S.)                                                  -3.750 lei 

 

Redistribuire de credite:                                                                                    + 57.260 lei 
- 24.A.65.03.02.20.05.30 Alte obiecte de inventar                                                                    + 4.450 lei 

- 24.A.65.04.02.20.01.01 Furnituri de birou                                                                             +10.430 lei 

- 24A.65.04.02.20.01.02 Materiale pentru curățenie                                                                +16.880 lei 

- 24A.65.04.02.20.01.08 Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet                                              +750 lei     

- 24A.65.04.02.20.01.09 Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional                          +19.900 lei     

- 24A.65.04.02.20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare                       +1.550 le 
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- 24A.65.04.02.20.06.01 Deplasări interne, detașări, transferuri                                                   +550 lei 

- 24A.65.04.02.20.13.00 Pregătire profesională                                                                         +2.200 lei 

- 24A.65.04.02.20.14.00 Protecția muncii                                                                                     +550 lei 

 

Art. 2.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa domnul Cornel Dumitraş, 

primarul Comunei Periam şi doamna Oana-Miruna Cruciță, 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-Judeţul Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu 

caracter reparatoriu și 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; 

- compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe din cadrul primăriei Comunei 

Periam; 

- responsabilului CFP; 

- la dosarul şedinţei; 

- se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de 

internet www.primariaperiam.ro. 

 

 

 

 
 

 

 

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. 100/2022 

Nr. 

crt. 
OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 

responsabile să efectueze 

procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii1) 20/12/2022 

 

2 Comunicarea către primarul comunei2) 21/12/2022 
3 Comunicarea către prefectul județului3) 21/12/2022 
4 Aducerea la cunoștință publică4+5) 21/12/2022 
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5) - 
6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz 21/12/2022 

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.” 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

         Ionel CĂPUȘAN 

      ____________________________________ 

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE: 

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI PERIAM 

 Daciana BRONŢ  

______________________________________ 

 

 

L.S. 

http://www.primariaperiam.ro/

