
ROMANIA              

JUDEȚUL GORJ               

COMUNA BERLEȘTI  

CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂREA 

Nr.2 din 13 ianuarie 2023 

privind validarea Dispoziției Primarului comunei Berlești nr.316/27.12.2022 privind 

rectificarea bugetului local al comunei Berlești pe anul 2022, etapa a VIII-a, emisă în temeiul art. 82 

din Legea nr. 273/2006 privind finanțe publice locale, cu modificările și completările ulterioare 

 

 

Consiliul Local Berlești, județul Gorj;  

Având în vedere:  

- proiectul de hotărâre privind validarea Dispoziției Primarului comunei Berlești 

nr.316/27.12.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Berlești pe anul 2022, etapa a VIII-a, 

emisă în temeiul art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanțe publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare,  

- referatul de aprobare nr.89 din 06.01.2023  al Primarului comunei Berlești, județul Gorj ca 

instrument de prezentare și motivare;  

- raportul de specialitate nr.90 din 06.01.2023 al Compartimentului financiar-contabil din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Berlești privind validarea Dispoziției 

Primarului comunei Berlești nr. 316/27.12.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei 

Berlești pe anul 2022, etapa a VIII-a; 

- avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și 

liniștii publice a drepturilor cetățenești; 

- avizul Comisiei pentru activități economico - financiare amenajarea teritoriului și urbanism, 

gospodărie comunală, protecția mediului și turism; 

- prevederile Dispoziția Primarului comunei Berlești nr.316/27.12.2022 privind rectificarea 

bugetului local al comunei Berlești pe anul 2022, etapa a VIII-a, 

- prevederile H.G. nr. 1508/19.12.2022 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unităţi 

administrativ - teritoriale;  

- adresa nr. GJG-STZ 12827 / 20.12.2022 privind aprobarea suplimentării sumelor defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2022 din Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, 

- prevederile Legea nr. 317 /28.12.2021 a bugetului de stat pe anul 2022;  

- prevederile art.82 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 

 În temeiul prevederilor art.87, alin.(3), art.88, art.129 alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.a) și ale 

art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. Se aprobă validarea prevederilor Dispoziție nr. 316/27.12.2022 privind rectificarea 

bugetului local al comunei Berlești pe anul 2022, etapa a VIII-a , emisă de Primarul comunei Berlești, 

județul Gorj, ca urmare a suplimentării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale pe anul 2022, pentru plata unor cheltuieli curente şi de capital. 



Art.2. Se rectifică în mod corespunzător bugetul local al comunei Berlești, pe anul 2022, etapa 

a VIII-a, conform anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.3. Compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Berlești, în condiţiile legii va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Primarului comunei Berlești, Instituției Prefectului – 

Județul Gorj, Compartimentului financiar-contabil și se va duce la cunoștință publică prin afișare pe  

site-ul comunei Berlești www.primăriaberlesti.ro. 

 

  

Adoptată azi, 13 ianuarie 2023  în şedinţa extraordinară a consiliului local convocată de îndată, 

cu 11 (unsprezece) voturi pentru, 0 (zero) voturi împotrivă, 0 (zero) abțineri, exprimate din totalul 

celor 11 (unsprezece) consilieri prezenți la ședință și din totalul celor 11 (unsprezece) consilieri în 

funcție.  

 

 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                        CONTRASEMNEAZĂ, 

     CONSILIER                                                         Secretar general al comunei 

Leontin LIHU-OANĂ                                                                               Eugen ARGEŞANU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.primăriaberlesti.ro/


 

 

 

 

ROMANIA                           Anexa nr.1  

JUDEȚUL GORJ                           la H.C.L. Berlești  nr.2/ 13.01.2023 

COMUNA BERLEȘTI 

PRIMAR,  

 

 

 

BUGETULUI LOCAL RECTIFICAT 

pe anul 2022, etapa a VIII-a 

 

            - 

 

 

            -Mii lei 

 

 

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ, 

 CONSILIER                                                                    Secretar general al comunei 

 Leontin LIHU-OANĂ                                                                                    Eugen ARGEŞANU 

 

       

                                                                                                                
                         COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,                                                                                              

                            Inspector superior 

              Claudia CHIRIȚĂ 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod 

indicator 

Denumire indicator Prevedere 

initiala 

Influlenta 

trim III  

Prevedere 

finala 

  TOTAL VENITURI , din care : 12.593,43  - 12.593,43 

11.02.06 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea 

bugetelor locale 

1.242,00 +100,00 1.342,00 

34.02.50 Alte venituri din taxe administrative, eliberări 

permise 

367,79 -100,00 267,79 


