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HOTĂRÂREA nr. 37 
Privind rectificarea bugetului propriu al Comunei Braniștea pe anul 2022 

 

Consiliul Local Braniștea, județul Mehedinți, având în vedere: 
- referatul de aprobare al primarului Comunei Braniștea nr.  5042 /20.12.2022;   
- raportul de specialitate al compartimentului financiar – contabil nr. 5043 / 20.12.2022 privind rectificarea 

bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Braniştea;  
- prevederile art. 19, alin. (2)  și art. 82 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale; 
- prevederile Legii  bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021; 
- Hotărârea Consiliului Local Braniștea nr. 5 din 23.02.2022 privind aprobarea bugetului propriu al 

Comunei Braniștea și a listei de investiții a Comunei Braniștea pe anul 2022; 
- Dispoziția nr MH_TRZ 9.074 din 08.12.2022 privind încasarea in plus la Cap. 04.02.01 ,,Cote defalcate din 

impozitul pe venit” fata de prevederile anuale; 
- Adresa nr 17247/13.12.2022 de la Consiliul Județean Mehedinți privind repartizarea unor sume din 

Fondul la dispoziția Consiliului Județean;  
- Dispoziția nr MH_TRZ 9.470  din 16.12.2022 privind modificarea ,,Sumelor defalcate din TVA pentru 

finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor (11.02.02), pentru 
finanțarea burselor si a cheltuielilor materiale învățământ de masa; 

- Adresa nr 12874 /15.12.2022  de la Instituția Prefectului Județului Mehedinți privind alocarea unei sume 
din Fondul de rezervă bugetara la dispoziția Guvernului, prevăzut in bugetul de stat pe anul 2022; 

- HG 1508 / 19.12.2022  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. 

- 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: 5.262,05 mii lei 

Influenta:  + 145,20 mii lei 
Buget rectificat: 5.407,25 mii lei 

Buget inițial: 6.441,05 mii lei 
Influenta:  + 145,20 mii lei 

Buget rectificat: 6.586,25 mii lei 
 

Art.  2  Se actualizează lista de investiții aferenta anului 2022 prin repartizarea sumei de 74 mii lei pe 
obiective de investiții, conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotărâre, după cum urmează: 

Cap 65.02.50 „Alte cheltuieli in domeniul învățământului” aln. 71.01.01 „Construcții”, obiectiv „Amenajare 
grupuri sanitare Şcoala Gimnaziala Braniştea”:  +35,00 mii lei                                                                                                                
Cap 84.02.03.01 „Drumuri si poduri”  aln. 71.01.01 „Construcții”, obiectiv „Construire pod peste râul 

Drincea II zona “La Muscu” in Comuna Braniştea, jud. Mehedinți”:  24,00 mii lei 
 



 
Cap 84.02.03.01 „Drumuri si poduri”  aln. 71.01.01 „Construcții”, obiectiv  - Modernizare infrastructura de 

transport in Comuna  Braniştea, Jud. Mehedinți” : +15,00 mii lei                    
                                                                                                                                             

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Secretarul Comunei Braniștea Instituției Prefectului 
Mehedinți în vederea exercitării controlului de legalitate. 
                   

Adoptată astăzi 21 decembrie 2022 în ședință extraordinară a Consiliului Local Braniștea. 
 

 
 
  Președintele de ședință, 

? ................................................... 
Nicolița BUTĂRIȚĂ 

( p r e n u m e l e  ș i  n u m e l e )  

Contrasemnează: 
Secretarul Comunei Braniștea 
? …………………………….………… 

Ionuț BLĂGNICEANU 
( p r e n u m e l e  ș i  n u m e l e )  

L.S. 
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