ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
COMUNA OANCEA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.24 din 18 mai 2022
privind rectificarea bugetului pe anul 2022 la partea de venituri şi cheltuieli
al Consiliului Local Oancea
Inițiator: Victor CHIRILOAIE, primar comuna Oancea, județul Galați;
Numărul și data depunerii: nr. 1155 din 26 aprilie 2022
Consiliul Local al Comunei Oancea, constituit în baza Ordinului Prefectului
Județul Galați nr.463/2020, întrunit in ședința ordinară din 18 mai 2022;
Având în vedere :
– Referatul de aprobare întocmit de dl Chiriloaie Victor, primarul comunei Oancea
nr.1156 din 26 aprilie 2022 ;
– Raportul de specialitate, întocmit de dna Raileanu Zinaida din cadrul
Compartimentului financiar-contabil, impozite și taxe nr.1177 din 27 aprilie 2022;
– HCL nr.07 din 10 februarie 2022 privind aprobarea bugetului local pentru anul
2022;
– Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale – cu modificările
şi completările ulterioare;
– O.U.G. nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
– O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru
autoritățile şi instituțiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile Legii nr.226/2021 din 16 septembrie 2021 privind stabilirea
măsurilor de protecție socială pentru consumatorii vulnerabili de energie;
– Prevederile OUG nr.226/2020 din 30 decembrie privind unele măsuri fiscalbugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor
termene;
`– Avizele comisiilor de specialitate nr.1 nr.2 și nr.3 ale Consiliului Local Oancea;
În temeiul prevederilor art. 76, art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a), art. 139
alin. (3) lit. a) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:
ART.1. Se aprobă rectificarea bugetului pentru anul 2022 de venituri şi cheltuieli
al Consiliului Local Oancea, conform anexei-tabel nr. 1 parte integrant din prezentul
proiect de hotărâre.
ART.2. Primarul comunei Oancea, va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâre.
ART.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanța de
contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea
contenciosului administrativ, modificată și completată.
ART.4. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii şi va
fi comunicată Primarului comunei Oancea şi Instituției Prefectului – Județul Galați în
vederea exercitării controlului de legalitate.

Președinte de ședință
(semnat)

LAZĂR Mărina

OANCEA 18 mai 2022
Total consilieri ce compun Consiliul local – 10 consilieri
Total consilieri prezenți la ședință – 10 consilieri
Au votat: 10 ”pentru”, 0 ”împotriva” , 0 ”abțineri” .

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general al comunei Oancea
(semnat)
DAUD Elena

Anexa-tabel la HCL nr.2 din 18 mai 2022

Rectificarea bugetului pe anul 2022 la partea de venituri şi cheltuieli
al Consiliului Local Oancea

Denumire indicator

Cod
indicator

Progra
m
initial

Buget
Influent
rectificat e + / -

07.02.02.03

194

224

+30

300

340

+40

Impozitul pe terenul din extravilan
Subvenții pentru acordarea ajutorului
pentru încălzirea locuinței si a 42.02.34
suplimentului de energie alocate pentru
consumul de combustibili solizi si/sau
petrolieri
Total influente

+70

ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
COMUNA OANCEA
PRIMĂRIA
PROIECT DE HOTĂRÂRE
nr.1155 din 26 aprilie 2022
privind rectificarea bugetului pe anul 2022 la partea de venituri şi cheltuieli
al Consiliului Local Oancea
Inițiator: Victor CHIRILOAIE, primar comuna Oancea, județul Galați;
Numărul și data depunerii: nr. 1155 din 26 aprilie 2022
Consiliul Local al Comunei Oancea, constituit în baza Ordinului Prefectului Județul Galați
nr.463/2020, întrunit in ședința ordinară din 18 mai 2022;

Consiliul Local al comunei Oancea, județul Galați, întrunit în ședință extraordinară
din data de 18 mai 2022;
Având în vedere :
– Referatul de aprobare întocmit de dl Chiriloaie Victor, primarul comunei Oancea
nr.1156 din 26 aprilie 2022 ;
– Raportul de specialitate, întocmit de dna Raileanu Zinaida din cadrul
Compartimentului financiar-contabil, impozite și taxe nr.1177 din 27 aprilie 2022 ;
– HCL nr.07 din 10 februarie 2022 privind aprobarea bugetului local pentru anul
2022;
– Prevederile Legii nr.500/2002 privind finanțele publice – cu modificările şi
completările ulterioare;
– Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale – cu modificările
şi completările ulterioare;
– Legea-cadru nr.153/2017cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările şi completările ulterioare;
– O.U.G. nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
– O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind
finanțele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată și
completată;
– O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru
autoritățile şi instituțiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

– Prevederile Legii nr.317/2021 din 28 decembrie 2021 a bugetului de stat pe anul
2022;
– Prevederile Legii Nr. 318/2021 din 28 decembrie 2021 Legea bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2022;
`– Avizele comisiilor de specialitate nr.1 nr.2 și nr.3 ale Consiliului Local Oancea;
În temeiul prevederilor art. 76, art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a), art. 139
alin. (3) lit. a) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
PROPUN:
ART.1. Se propune rectificarea bugetului pentru anul 2022 de venituri şi cheltuieli
al Consiliului Local Oancea, conform anexei-tabel nr. 1 parte integrant din prezentul
proiect de hotărâre.
ART.2. Primarul comunei Oancea, va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâre.
ART.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanța de
contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea
contenciosului administrativ, modificată și completată.
ART.4. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii şi va
fi comunicată Primarului comunei Oancea şi Instituției Prefectului – Județul Galați în
vederea exercitării controlului de legalitate.

Președinte de ședință

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general al comunei Oancea
DAUD Elena

LAZĂR Mărina

SUSȚIN PROIECTUL PROPUS
(semnat)

Anexa-tabel la HCL nr.2 din 18 mai 2022

Rectificarea bugetului pe anul 2022 la partea de venituri şi cheltuieli
al Consiliului Local Oancea

Denumire indicator

Cod
indicator

Progra
m
initial

Buget
Influent
rectificat e + / -

07.02.02.03

194

224

+30

300

340

+40

Impozitul pe terenul din extravilan
Subvenții pentru acordarea ajutorului
pentru încălzirea locuinței si a 42.02.34
suplimentului de energie alocate pentru
consumul de combustibili solizi si/sau
petrolieri
Total influente

+70

ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
COMUNA OANCEA
PRIMĂRIA
Nr.1177 din .24.04.2022

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului local pe anul 2022 la partea de venituri şi cheltuieli si a
programului de investiții publice pe grupe de investiții si surse de finanțare
Procedând în conformitate cu prevederile art. 136, alin. (3), lit.(a) din OUG nr. 57 /
2019 privind codul administrativ şi constatând solicitarea inițiatorului proiectului de
hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 si
programului de investiții publice pe grupe de investiții si surse de finanțare, apreciez că
aceasta este temeinică.
Astfel, proiectul de hotărâre este inițiat în conformitate cu prevederile art. 19 alin.
(2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, conform căruia „pe
parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea
bugetelor… .ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de
credite”.
In urma analizarii incasarilor la data de 30 aprilie 2022 s-a constatat realizarea
veniturilor la următorii indicatori:
- Impozitul pe terenul din extravilan
- Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței si a
suplimentului de energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri
Denumire indicator

Cod
indicator

Program
initial

Buget
rectificat

Influente
+/-

194

224

+30

300

340

+40

Impozitul pe terenul din extravilan
07.02.02.03
Subvenții
pentru
acordarea
ajutorului
pentru
încălzirea 42.02.34
locuinței si a suplimentului de
energie alocate pentru consumul
de combustibili solizi si/sau
petrolieri
Total influente

+70

În urma majorării veniturilor, pe baza principiului echilibrului bugetar, propun
majorare cu aceeași sumă la partea de cheltuieli după cum urmează:

- la capitolul 51.02.01.03 Autorități executive - propun alocarea sumei de 25 mii
lei pentru cheltuieli materiale pentru buna funcționare a unității noastre.
- la capitolul 68.02.15 Ajutor social - propun alocarea sumei de 45 mii lei pentru
acordarea ajutorului privind încălzirea locuinței si a suplimentului de energie alocat.
Tot odată propun virarea sumei de 33 mii lei de la capitolul 54.02.05 – Fond de
rezerva bugetara la dispoziția consiliului local - la capitolul 51.02.01.03 Autorități
executive pentru cheltuieli materiale.
Din excedentul bugetului local propun alocarea sumei de 420 mii lei pentru
următoarele obiective de investiții;
-la capitolul 67.02.50 Alte cheltuieli in domeniu culturii recreerii si religiei –
propun alocarea sumei de 70 mii de lei pentru platforma betonata si strat uzura din asfalt
- La capitolul 84.02.03.01 Drumuri si poduri – propun alocarea sumei de 350 mii
lei pentru realizare obiectivului de investiții – Lucrări de reparații pavaj si înlocuit
borduri alei si trotuare in comuna Oancea
Proiectul de hotărâre este inițiat în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2), art.
20 alin. (1) lit. „c”, art. 41, art. 45 (2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice
locale cu modificările şi completările ulterioare precum şi ale art. 129 alin. (2) lit. „b” şi
alin. (4) lit. „a” din OUG nr. 57 / 2019 privind codul administrativ.
Faţă de cele mai sus arătate, supunem discuției şi aprobării Consiliului Local al
comunei Oancea, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2022 si programului de investiții publice pe grupe de investitii si surse
de finanțare în forma prezentată de iniţiator.

Compartimentul financiar-contabil, impozite și taxe,
Consilier asistent,
Zinaida RAILEANU
(semnat)

ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
COMUNA OANCEA
PRIMĂRIA
Nr. 1156/ 26.04.2022
REFERAT DE APROBARE
La proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022
la partea de venituri şi cheltuieli si programului de investiții publice
pe grupe de investiții si surse de finanțare
In conformitate cu prevederilor art. 155, alin. 1, lit. (c) si alin. 4, lit. (b) din OUG
57 / 2019 privind codul administrativ coroborat cu prevederile art. 19 alin. (2) din Legea
nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, conform căruia „pe parcursul exerciţiului
bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor… .ca urmare a unor
propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite”.
In urma analizarii incasarilor la data de 30 aprilie 2022 s-a constatat realizarea
veniturilor la urmatorii indicatori:
- Impozitul pe terenul din extravilan
- Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a
suplimentului de energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri
Denumire indicator

Cod
indicator

Program
initial

Buget
rectificat

Influente
+/-

07.02.02.03

194

224

+30

300

340

+40

Impozitul pe terenul din extravilan
Subventii
pentru
acordarea
ajutorului
pentru
incalzirea 42.02.34
locuintei si a suplimentului de
energie alocate pentru consumul de
combustibili solizi si/sau petrolieri
Total influente

+70

În urma majorării veniturilor, pe baza principiului echilibrului bugetar, propun
majorare cu aceeași sumă la partea de cheltuieli după cum urmează:
- la capitolul 51.02.01.03 Autoritati executive - propun alocarea sumei de 25 mii
lei pentru cheltuieli materiale pentru buna functionare a unitatii noastre.

- la capitolul 68.02.15 Ajutor social - propun alocarea sumei de 45 mii lei pentru
acordarea ajutorului privind incalzirea locuintei si a suplimentului de energie alocat.
Tot odata propun virarea sumei de 33 mii lei de la capitolul 54.02.05 – Fond de
rezerva bugetara la dispozitia consiliului local - la capitolul 51.02.01.03 Autoritati
executive pentru cheltuieli materiale.
Din execedentul bugetului local propun alocarea sumei de 420 mii lei pentru
urmatoarele obiective de investitii;
-la capitolul 67.02.50 Alte cheltuieli in domeniu culturii recreerii si religiei –
propun alocarea sumei de 70 mii de lei pentru platforma betonata si strat uzura din asfalt
- La capitolul 84.02.03.01 Drumuri si poduri – propun alocarea sumei de 350 mii
lei pentru realizare obiectivului de investitii – Lucrari de reparatii pavaj si inlocuit
borduri aleii si trotuoare in comuna Oancea.
Proiectul de hotărâre este iniţiat în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2), art.
20 alin. (1) lit. „c”, art. 41, art. 45 (2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice
locale cu modificările şi completările ulterioare precum şi ale art. 129 alin. (2) lit. „b” şi
alin. (4) lit. „a” din OUG nr. 57 / 2019 privind codul administrativ.
Faţă de cele mai sus arătate, supunem discuţiei şi aprobării Consiliului Local al
comunei OANCEA, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2022.

Primar,
Victor CHIRILOAIE
(semnat)

ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
COMUNA OANCEA
CONSILIUL LOCAL
Nr.1449 din 18 mai 2022
COMISIA DE SPECIALITATE NR.3

învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecția copilului
AVIZUL
pentru Proiectul de HCL nr.1155 din 26 aprilie 2022
privind rectificarea bugetului local pe anul 2022
la partea de venituri şi cheltuieli si programului de investiții publice
pe grupe de investiții si surse de finanțare
Având în vedere:
 Referatul de aprobare înregistrat cu nr.1156 din 26.04.2022, elaborat de dl Victor
CHIRILOAIE, primarul comunei Oancea, prin care propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea
Statutului comunie Oancea;
▪ Raportul de specialitate înregistrat cu nr.1177 din 27.04.2022, întocmit de secretarul comunei
Oancea, privind adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Statutului comunie Oancea;
În temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, respective al
prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local,
Comisia nr.1 pentru activitate economica-financiară, activități social culturale, culte, juridică și
de disciplină adoptă următorul AVIZ.
Art. 1 A aviza favorabil proiectul de hotărâre a consiliului local nr.1155 din 26 aprilie 2022
privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 la partea de venituri și cheltuieli si programului de
investiții publice pe grupe de investiții si surse de finanțare, fără amendamente.
Art.2 Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul recomandat,
secretarului general al comunei Oancea.
Votat: 4 ”pentru”; 0 ”împotrivă”; 0 ”abținut”
Președintele Comisiei –Rezmeriță Lidiea ......................
Secretarul Comisiei –
Membrii: Pepelea Ionica ………………..
Adamiță Neculai ………...........
Bernea Tudorel………………

(semnat)

ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
COMUNA OANCEA
CONSILIUL LOCAL
Nr.1448 din 18 mai 2022
COMISIA DE SPECIALITATE NR.2
amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism,
ordine publică, situații de urgență și servicii publice
AVIZUL
pentru Proiectul de HCL nr.1155 din 26 aprilie 2022
privind rectificarea bugetului local pe anul 2022
la partea de venituri şi cheltuieli si programului de investiții publice
pe grupe de investiții si surse de finanțare

Având în vedere:
 Referatul de aprobare înregistrat cu nr.1156 din 26.04.2022, elaborat de dl
Victor CHIRILOAIE, primarul comunei Oancea, prin care propune adoptarea unei
hotărâri privind aprobarea Statutului comunie Oancea;
▪ Raportul de specialitate înregistrat cu nr.1177 din 27.04.2022, întocmit de
secretarul comunei Oancea, privind adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Statutului
comunie Oancea;
În temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare, respective al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de
organizare și funcționare a consiliului local,
Comisia nr.1 pentru activitate economica-financiară, activități social culturale,
culte, juridică și de disciplină adoptă următorul AVIZ.
Art. 1 A aviza favorabil proiectul de hotărâre a consiliului local nr.1155 din 26
aprilie 2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 la partea de venituri și
cheltuieli si programului de investiții publice pe grupe de investiții si surse de finanțare,
fără amendamente.
Art.2 Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul
recomandat, secretarului general al comunei Oancea.
Votat: 5 ”pentru”; 0 ”împotrivă”; 0 ”abținut”
Preşedintele Comisiei – Palade Mihai ......................
Secretarul Comisiei – Pepelea Ionica ………...........
Membrii: Adămiță Neculai………………..
Boldeanu Iulian…………………..
Paraschiv Aurel…………………

(semnat)

ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
COMUNA OANCEA
CONSILIUL LOCAL
Nr.1447 din 18 mai 2022
COMISIA DE SPECIALITATE NR.1
pentru activitate economica-financiară, activități social culturale, culte,
juridică și de disciplină
AVIZUL
pentru Proiectul de HCL nr.1155 din 26 aprilie 2022

privind rectificarea bugetului local pe anul 2022
la partea de venituri şi cheltuieli si programului de investiții publice
pe grupe de investiții si surse de finanțare
Având în vedere:
 Referatul de aprobare înregistrat cu nr.1156 din 26.04.2022, elaborat de dl Victor
CHIRILOAIE, primarul comunei Oancea, prin care propune adoptarea unei hotărâri privind
aprobarea Statutului comunie Oancea;
▪ Raportul de specialitate înregistrat cu nr.1177 din 27.04.2022, întocmit de secretarul
comunei Oancea, privind adoptarea unei hotărâri privind aprobarea Statutului comunie Oancea;
În temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, respective al
prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului
local,
Comisia nr.1 pentru activitate economica-financiară, activități social culturale, culte,
juridică și de disciplină adoptă următorul AVIZ.
Art. 1 A aviza favorabil proiectul de hotărâre a consiliului local nr.1155 din 26 aprilie
2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 la partea de venituri și cheltuieli si
programului de investiții publice pe grupe de investiții si surse de finanțare, fără
amendamente.
Art.2 Prezentul aviz se comunică prin grija secretarului comisiei, în termenul
recomandat, secretarului general al comunei Oancea.
Votat: 4 ”pentru”; 0 ”împotrivă”; 0”abținut”.
Președintele Comisiei ....................,
Secretarul Comisiei – Răzmeriță Lidiea .................
Membrii: Adămiță Neculai…………..
Dediu Ionel…………………
Lazăr Mărina………………
(semnat)

