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ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NA.SA.UD 

COMUNA ~IEUT 
CONSILIUL LOCAL 

HOTA.RARE 
privind rectificarea 1, a Bugetului comunei ~ieut, pe anul 2022 

Consiliul Local al comunei $ieu\, intrunit 1n §edinta ordinara, 
Avand in vedere: 
- Proiectul de hotarare nr.1285 din 15.04.2022, privind rectificare 1, a bugetului comunei $ieu\ pe anul 

- Referatul de aprobare Primarului comunei Sieu\, 1n calitate de ini\iator al proectului de hotarare; 
- Raportul Compartimentului contabilitate privind rectificarea bugetului comunei $ieu\ pe anul 2022; 
- Bugetul comunei $ieu\, pe anul 2022, aprobat prin Hotararea Consiliului local $ieu\ nr. 7 din 10.02.2022; 
- Raportul cu aviz favorabil al Comisiilor de specialitate reunite ale Consiliului local al comunei Sieut; 

In conformitate cu : ' ' 
- prevederile art. 138 alin. (4) §i (5) din Constitutia Romaniei; 
- prevederile Legii nr.317/2021 legea bugetului de stat pe anul 2022; 
- prevederile art.1, alin.(2), lit.,,a", art.2 alin.(1) pct.47, art.19, alin.1 lit.,,a", alin (2), art.20 alin.(1) lit.a), 

art.39, art.41, 42, alin.(1) lit. "c" art.49 la 51, din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu 
modificarile §i completarile ulterioare; 

1n temeiul prevederilor art.129 alin.(2), lit.b), alin. (4) lit.a), art.139, alin.(1), alin.(3), lit.a), coroborat cu 
art.196 alin.(1),lit.a),din Ordonan\a de Urgen\a a Guvenului Romaniei nr.57/2019 din 03.07.2019, privind Codul 
administrativ, 

HOTA.RA.~TE: 

Art.1.- (1) Se aproba rectificarea I. a Bugetului general consolidat de venituri §i cheltuieli al comunei 
$ieu\, pe anul 2022, 1n cre~tere cu 95 mii lei, 1n suma totala actualizata de 10.005 mii lei, iar la cheltuieli 1n suma 
totala actualizata de 10.747 mii lei, cu un deficit de 742 mii lei reprezentand disponibilul bugetului local al anului 
precedent, conform anexei nr.1 la prezenta hotarare, (formular cod 11 ); 

(2) Aprobarea bugetului general centralizat de venituri §i cheltuieli al comunei $ieu\ pe anul 2022, s-a facut 
cu respectarea prevederilor art.14 alin.(7) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile §i completarile ulterioare; 

(3).Se aproba rectificarea Bugetului Local al Comunei $ieu\, pe anul 2022, conform anexei 2 la prezenta 
hotarare,(formular cod 11.01) dupa cum urmeaza: 

lei; 

(4) Venituri buget local pe total sec\iuni de func\ionare + dezvoltare 9.784 mii lei ; 
(5) Cheltuieli buget local pe total sec\iuni, respectiv de func\ionare + dezvoltare 10.515 mii lei; 
(6) Deficitul bugetului local se men\ine la suma de 731 mii lei ; 
Men\ionam ca veniturile ~i cheltuielile bugetului local s-au modificat 1n cre~tere totala cu suma de 89 mii 

(7) Bugetul activita\ilor publice finan\ate pa~ial din venituri proprii pe anul 2022, (formular cod 11.02) pe 
sec\iuni se modifica 1n cre~tere cu suma de 6 mii lei la partea de venituri ~i de asemenea cu 6 mii lei la partea de 
cheltuieli dupa cum urmeaza: 

Sec\iunea de func\ionare + dezvoltare modificata la partea de venituri astfel: buget actualizat 221 mii lei, 
iar la cheltuieli astfel: buget actualizat 232 mii lei, cu un deficit care se pastreaza la suma de 11 mii lei; 

Art.2.Bugetul comunei rectificat prin prezenta hotarare este prevazut 1n anexele 1-6, respectiv formularele 
11 -buget general centralizat, 11.01 - buget local, 11.02 - bugetul activita\ilor finantate din venituri proprii §i 
subventii, 11.06 -detalierea cheltuielilor, 14 - program invesli\ii, 15- planuri sectoriale invesli\ii publice ~i 15.01 -
fi§e ale obiectivelor de investi\ii, care fac parte integranta din prezenta hotarare; 



Art.3.Prezenta hotarare intra in vigoare la data aducerii la cuno~tinta publica, 1n termen de 5 zile de la 
data comunicarii oficiale catre prefect, prin afi~are la sediul consiliului local ~i pe site-ul institutiei, 
www.primariasieut.ro. 

Art.4.Cu ducerea la 1ndeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei $ieut ~i 
compartimentul contabilitate-economic, buget-finante din aparatul propriu al institutiei primarului. 

Art.5.Secretarul general al comunei $ieut, domnul Gotea Dumitru ~i consilierul superior, domnul Simionca 
Alexandru, vor comunica hotararea cu : 

- lnstitutia Prefectului - Judetul Bistrita-Nasaud; 
- Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bistrita-Nasaud; 
- Primarul comunei $ieu\; 
- Compartimentul contabilitate-economic, buget-finante; 
- pagina de Web al UAT Comuna $ieut. 

~ieu\ la 28 Aprilie 2022 

Nr.18 

CONTRASEMNEAZA, 
Secretar g9ineral at comunei ~ieut 

r,MP.:1 n,t'mit,11 

NOTA: -Consilieri in functie 11, prezen\i in sala de sedin\a 1, lipsa ~ 
- Prezenta hotarare a fost aprobata de catre Consiliul Local al comunei $ieu\, cu majoritate absoluta, cu respectarea art.139, 

alin.(3), lit.a), alin.(5) lit. a), din Ordonan\a de Urgen\a a Guvenului Romaniei nr. 57/2019, privind Codul administrativ, respectiv: cu 
un numar de 1 voturi .Pentrlf, Q voturi .impotriva" si Q .Abtineri. 




