
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SĂLAJ 

COMUNA BOGHIŞ 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 64 

Din data de 24 noiembrie 2022 

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 

 

 Consiliul Local al Comunei Boghiş, întrunit în sedinţa ordinară din data de 24 

noiembrie 2022 

Având in vedere : 

- referatul de aprobare nr. 6447 din 11.11.2022 al primarului Comunei Boghiş; 

- raportul de specialitate nr. 6555 din 16.11.2022 al Compartimentului buget și finanțe; 

- raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local nr. 6710 din 24.11.2022; 

- prevederile art. 20 alin. (1) lit. c) și art. 49  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Adresa nr. SJG-STZ-2339/03.11.2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice; 

- prevederile HG nr. 1306/2022 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; 

- Contractul de vânzare-cumpărare masă lemnoasă pe picior provenită din pădurea proprietate 

publică a Comunei Boghiș nr. 36 din 21 noiembrie 2022, încheiat între Comuna Boghiș și 

Tuns A. Ioan P.F.A.; 

- prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

-  

 În temeiul art. 139 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
 

 

HOTĂRĂŞTE: 
   

 Art.1. Se aprobă rectificarea bugetul local pe anul 2022 prin majorare cu suma de 100,00 

mii lei la partea de venituri la codul 11.02.06 ”Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor 

locale” și la partea de cheltuieli se majorează capitolului 70.07.00 ”Alimentare cu gaze naturale în 

localități”, articolul 55.01.42 ”Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare 

intercomunitară” pentru obiectivul de investiție ”Înființare rețea de distribuție gaze naturale în 

comunele membre ale ADI Barcăul”  cu suma de 90,00 mii lei și capitolul 70.50.00 ”Alte servicii 

din domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale”, la articolul 71.01.30 ”Alte active 

fixe” pentru obiectivul de investiție ”Eficiență energetice în clădiri publice” se majorează cu suma 

de 10,00 mii lei.  

 Art.2.  Se aprobă rectificarea bugetul local pe anul 2022 prin majorare cu suma de 30,00 mii 

lei la codul 36.50.00 „Alte venituri” și la partea de cheltuieli se majorează capitolul 51.01.03 

”Autorități executive”, articolul 20.01.05 ”Carburanți și lubrifianți” cu suma de 10 mii lei și articolul 

20.05.30 ”Alte obiecte de inventar” cu suma de 5,00 mii lei; capitolul 74.05.02 ”Colectarea, tratarea 

și distrugerea deșeurilor” se majorează la articolul 20.01.09 ”Materiale și prestări de servicii cu 

caracter funcțional” cu suma de 10,00 mii lei, iar capitolul 84.03.01 ”Drumuri și poduri” se 



majorează la articolul 20.01.09 ”Materiale și prestări de servicii cu caracter functional” cu suma de 

5,00 mii lei.  

 Art.3. Se aprobă rectificarea bugetul local pe anul 2022, la partea de cheltuieli prin efectuarea 

unor virări de credite între capitole și articole bugetare, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 Art.4. Se modifică investițiile ”Amenajare curte Școala Gimnazială Nr.1 Boghiș – Corp A” 

prevăzută la poziția nr. 7; ”Inființare rețea de distribuție gaze naturale în comunele mebre ale ADI 

Barcăul” prevăzută la poziția nr. 9; ”Puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice”  prevăzută la 

poziția nr. 10 și ”Eficiență energetice în clădiri publice”  prevăzută la poziția nr.  12 din Anexa nr. 2 

- Lista obiectivelor de investiții pe anul 2022, aprobată prin Hotărârea nr. 10 din data de 10 februarie 

2022 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2022, cu modificările și completările ulterioare, 

conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.   

  Art.5. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei şi 

Compartimentul buget și finanțe. 

       Art.6.  Prezenta hotărâre se comunică la : 

- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj 

- Primarul comunei Boghiş 

- Compartimentul buget și finanțe 

- Cetăţenii comunei prin afişaj 

- Dosarul şedinţei. 
 

 

 

 

         PREȘEDINTE                               CONTRASEMNEAZĂ                 

      DE ȘEDINȚĂ                           SECRETAR GENERAL 

              SZABO LÁSZLÓ               FARCAȘ MIHAELA-MARIA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA Nr. 1  

la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Boghiș 

Nr. 64 din data de 24 noiembrie 2022 

 

 

RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2022 

Mii lei 

Capitolul, paragraful, articolul 

bugetar/ Obiectivul de investiții 

Buget 

inițial 

Influența Buget 

rectificat 
+ - 

 

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE ȘI DEZVOLTARE 

PARTEA DE CHELTUIELI 

Total buget local - Cheltuieli 4.989,10 84,85 84,85 4.989,10 

51.01.03 Autorități executive 2.225,50 50,00 55,00 2.220,50 

Articolul 10.01.01 Salarii de bază 954,50 0,00 55,00 899,50 

Articolul 20.01.06 Piese de 

schimb 
17,00 50,00 0,00 67,00 

65.02.04.01 Învățământ 

secundar inferior 
305,95 6,85 6,85 305,95 

Articolul 20.01.04 Apă, canal și 

salubritate 
9,50 0,00 2,30 7,20 

Articolul 20.01.08  Poștă, 

telecomunicații, radio, TV, 

internet 

17,90 0,00 3,20 14,70 

Articolul 20.05.30 Alte obiecte de 

inventar 
31,00 6,85 0,00 37,85 

Articolul 20.11.00 Cărți, 

publicații și material documentare 
1,10 0,00 0,50 0,60 

Articolul 20.13.00 Pregătire 

profesională 
2,50 0,00 0,85 1,65 

65.02.50 Alte cheltuieli în 

domeniul învățământului 
304,60 0,00 15,00 289,60 

Articolul 71.01.30 Alte active 

fixe 
298,60 0,00 15,00 283,60 

68.02.05.02 Asistență socială în 

caz de invaliditate 
460,00 8,00 8,00 460,00 

Articolul 10.01.01 Salarii de bază 300,00 0,00 8,00 292,00 

Articolul 57.02.01 Ajutoare 

sociale în numerar 
112,00 8,00 0,00 120,00 
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68.02.50.50 Alte cheltuieli în 

domeniul asistenței sociale 
57,00 5,00 0,00 62,00 

Articolul 57.02.02 Ajutoare 

sociale în natură 
7,00 5,00 0,00 12,00 

70.02.50 Alte servicii din 

domeniile locuințelor, 

serviciilor și dezvoltării 

comunale 

241,00 15,00 0,00 256,00 

Articolul 71.01.30 Alte active 

fixe 
231,00 15,00 0,00 246,00 



ANEXA Nr. 2 

 la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Boghiș 

Nr. 64 din data de 24 noiembrie 2022 

 

 

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII 

PE ANUL 2022 

                                                                         -lei- 
Nr. 

Crt. 

Denumire obiectiv/ 

Proiect/categorie de investiție aprobată 

Buget-

sursa  

de 

finantare 

Capitol/ 

titlul 

de chelt. 

bugetara 

Credite 

bugetare 

aprobate 

pentru 

anul curent 

Credite de 

angajament 

aferente 

anului curent 

Valoarea 

angajamen-

telor 

legale 

încheiate 

în anul 

curent 

Credite bugetare destinate stingerii 

obligațiilor de plata rezultate din 

angajamentele legale incheiate 

din care pentru plata: 

Total credite 

bugetare 

destinate plății 

obligațiilor 

rezultate din 

angajamente 

legale încheiate 

Angaja-

mentelor 

legale 

încheiate 

în anii 

anteriori  

cu termen 

de plată în 

anii 

anteriori, 

restanțe 

la 31.12 

anul 

precedent 

Angajamen-

te legale 

Încheiate în 

anii 

anteriori cu 

termen de 

plată.în 

anul curent 

Angajamente 

legale 

încheiate în 

anul curent cu 

termen de 

plată în anul 

curent 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 

7. Amenajare curte Școala Gimnazială 

Nr.1 Boghiș – Corp A 

A 65.50/71 70.000 

 

70.000 0 0 0 70.000 70.000 

9. Înființare rețea de distribuție gaze 

naturale în comunele mebre ale ADI 

Barcăul 

A 70.07/55 130.000 130.000 0 0 0 130.000 130.000 

10. Puncte de reîncărcare pentru vehicule 

electrice  

A 70.50/71 6.000 6.000 0 0 0 6.000 6.000 

12. Eficiență energetică în clădiri publice A 70.50/71 80.000 80.000 0 0 0 80.000 80.000 
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