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HOTĂRÂREA nr. 12 
privind rectificarea bugetului propriu al Comunei Braniștea pe anul 2022 

 

Consiliul Local Braniștea, județul Mehedinți, având in vedere: 
- referatul de aprobare al primarului Comunei Braniştea nr. 1637 /15.04.2022;   
- raportul de specialitate al compartimentului financiar – contabil nr. 1638/15.04.2022 privind rectificarea 

bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Braniştea pe anul 2022;  
- prevederile  art. 19, alin. 2 si art. 82 alin. 1 din Legea nr 273/2006 privind finanțele publice locale cu 

modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 317/2021 – Legea  bugetului de stat pe anul 2022; 
- prevederile H.G. nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru  determinarea costului 

standard per elev/preșcolar si stabilirea finanțării de baza de la bugetul de stat, din sumele defalcate din 
T.V.A prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar; 

- prevederile H.G. nr 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru  determinarea costului 
standard per elev/preșcolar pentru toți preșcolarii si elevii din învățământul general obligatoriu particular si 
confesional acreditat, precum si pentru cei din învățământul profesional si liceal acreditat; 

- Hotărârea nr. 204 din 14.02.2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013; 
- Decizia nr. 322/31.03.2022 emisa de Inspectoratul Şcolar Județean Mehedinți privind repartizarea pe 

unități administrativ – teritoriale a sumelor defalcate din T.V.A. pentru finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor orașelor si municipiilor pentru cheltuielile prevăzute la art. 104 alin. 2 
lit. b)-e) din  Legea Educației naționale nr. 1/2011; 

- Deciziei emisa de A.J.F.P Mehedinți privind repartizarea pe unități administrativ – teritoriale a sumelor 
defalcate din T.V.A. pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor orașelor si 
municipiilor; 

- avizul comisiei de specialitate; 
În temeiul art. 139 alin. 1 și 3 lit. a, art. 196, alin. 1, lit. a  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57 din 

3 iulie 2019 privind Codul Administrativ; 
 

HOTĂRĂȘTE 
 

Art. 1  Se aprobă rectificarea bugetului propriu al Comunei Braniștea pentru anul 2022, conform anexei 
nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel: 

 

VENITURI CHELTUIELI 
Buget inițial: 4.162,50 mii lei 

Influenta: + 20,00 mii lei 
Buget rectificat: 4.182,50 mii lei 

Buget inițial: 5.341,50 mii lei 
Influenta: +20,00 mii lei 

Buget rectificat: 5.361,50 mii lei 
 

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Secretarul Comunei Braniștea Instituției Prefectului 
Mehedinți în vederea exercitării controlului de legalitate. 
 

Adoptată astăzi 20 aprilie 2022, în ședință ordinara a Consiliului Local Braniştea . 
      
                          Președinte de ședință,                                         Contrasemnează 
                                  Consilier local,                                       Secretar General UAT Braniștea, 
                                Toma Constantin                                              Blăgniceanu Ionuț 


