
Nr. 105722/24.10.2022

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al
Municipiului Slobozia - luna octombrie 2022

Consiliul Local al Municipiului Slobozia, Judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţa
ordinară din data de 27 octombrie 2022,

Având în vedere:
 Referatul de aprobare al domnului Primar Soare Dragoș;
 Raportul de specialitate al Direcției Finante Publice Locale, înregistrat la Primăria

Municipiului Slobozia sub nr. 103173/18.10.2022;
 Raportul de avizare al Comisiei Economico-Financiare din cadrul Consiliului Local al

Municipiului Slobozia;
 Prevederile art. 5, alin. (2), alin. (4), art.29, art. 19 alin. (2) și art. 49 din Legea nr.

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea bugetului de stat nr. 317/2021;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), coroborat cu alin. (4) lit. a), respectiv art.

139 alin (3) lit. a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului
Slobozia, pe anul 2022, pentru sursa A de finanțare, prin majorarea bugetului local la partea
de venituri cu suma de 34.740 lei și la partea de cheltuieli cu suma de 34.740 lei, conform
anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. În urma rectificării bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia,
sursa A de finanțare va fi la partea de venituri în sumă de 193.972.636 lei, iar la partea de
cheltuieli în sumă de 220.234.880 lei.

Art. 3. Se aprobă rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului
Slobozia, pe anul 2022, pentru sursa E de finanțare, prin majorarea bugetului local la partea
de venituri cu suma de 7.300 lei și la partea de cheltuieli cu suma de 32.300 lei, conform
anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. În urma rectificării bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia,
sursa E de finanțare va fi la partea de venituri în sumă de 5.106.000 lei, iar la partea de
cheltuieli în sumă de 5.131.000 lei.



Art. 5. Se aprobă rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului
Slobozia, pe anul 2022, pentru sursa G de finanțare, prin majorarea bugetului local la partea
de venituri cu suma de 44.000 lei și la partea de cheltuieli cu suma de 44.000 lei, conform
anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. În urma rectificării bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia,
sursa G de finanțare va fi la partea de venituri în sumă de 6.584.000 lei, iar la partea de
cheltuieli în sumă de 6.584.000 lei.

Art. 7. Se aprobă modificarea si completarea listei obiectivelor de investiții a Municipiului
Slobozia conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

Art. 8. Se aprobă utilizarea sumei de 191.500 lei ca participare a Municipiului Slobozia la
majorarea capitalului social al societății INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI SRL.

Art. 9. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință cetățenilor Municipiului Slobozia prin
afișare la sediul Primăriei Municipiului Slobozia și pe website-ul:
https://municipiulslobozia.ro

Art. 10. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Secretarului General al Municipiului
Slobozia Direcței Finanțe Publice Locale, în vederea aducerii la îndeplinire.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Contrasemnează,
Bunea Constantin-Dorel Secretar general al Municipiului Slobozia

Jr. Tudoran Valentin

NR. ____ din _______


















































































