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HOTĂRÂREA NR. 60  

privind rectificarea bugetului local al comunei Nicșeni 

 

 

 

Întrunit în şedinţa ordinară din 24.11.2022, 

 

 

urmare a referatului de specialitate nr. 4858/16.11.2022, 

analizând referatul de aprobare al inițiatorului proiectului nr. 4883/17.11.2022, 

luând în considerare avizul comisiei de specialitate a consiliului local, 

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. 2 lit. a, art. 4 alin. 3, art. 19 alin. 1 lit. a, 

alin. 2, art. 20 alin. 1 lit. j, art. 23 alin. 1, art. 44-46, art. 48 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanțele publice locale, art. 5 lit. j, art. 84, art. 88, art. 129 alin. 4 lit. f, art. 155 alin. 4 lit. a, art. 

240 alin. 2 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 1, art. 2 lit. a, art. 3-4, art. 10 

din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, art. 42, 

art. 80-83 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997, art. 120 alin. 1 și art. 121 alin. 1 și 2 din 

Constituția României, art. 7 alin. 2 Cod Civil, 

în temeiul art. 139 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 

Consiliul local al comunei Nicșeni adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Nicșeni, după cum urmează:  
           

                                                                - Mii lei 

Descriere Cont Inițiale Modificare Total 

51.02.01.03 - 

Autorități executive 

10.01.01- Salarii de 

baza 

800,00 -10,00 790,00 

61.02.05-  - Protectie 

civila si protectia 

contra incendiilor 

(protectie civila 

nonmilitara) 

10.01.01- Salarii de 

baza 

45,76 +2,50 48,26 

70.02.50 - Alte 

servicii in domeniile 

locuintelor, 

serviciilor si 

dezvoltarii comunale 

10.01.01- Salarii de 

baza 

44,20 +2,50 46,70 

84.02.03.01- 

Drumuri si poduri 

10.01.01- Salarii de 

baza 

39,00 +5,00 44,00 
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68.02.05.02 Asistenta 

sociala  in  caz de 

invaliditate  

57.02.01- Ajutoare 

sociale în numerar 

405,00 -10,00 395,00 

68.02.05.02  

Asistenta sociala  in  

caz de invaliditate 

10.01.01- Salarii de 

bază 

200,00 +10,00 210,00 

07.02.02.03- Impozit pe terenul extravilan 186,00 +7,00 193,00 

65.02.04.01 - 

Invatamant secundar 

inferior    

20.05.30 - Alte 

obiecte de inventar 

10,00 +7,00 17,00 

11.02.02- Sume defalcate din TVA pentru 

finanțarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, 

sectoarelor și Municipiului București 

698,00 +20,00 718,00 

65.02.04.01 - 

Invatamant secundar 

inferior    

59.01 - Burse 77,00 +20,00 97,00 

 

Art. 2 Bugetul rectificat este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

Art. 3 Hotărârea se aduce la cunoștință publică și se comunică Instituţiei Prefectului - 

Judeţul Botoşani, primarului comunei Nicșeni și șefului biroului financiar. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   CONTRASEMNEAZĂ 

              Secretar general al comunei 

BULANCEA GHEORGHE-PUIU           DIAC-MILATINOVICI LUCIAN-IULIAN 

 

 

Consilieri în funcţie 11 prezenţi 10 voturi pentru 10 voturi împotrivă 0 abţineri 0 


