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H O T Ă R Â R E A     nr.  26 / 2022 
privind  aprobarea rectificării  bugetului  local al orașului  Geoagiu  pe  anul 2022 

 
Consiliul Local al Orașului Geoagiu, județul Hunedoara; 

Având în vedere referatul de aprobare al primarului orașului Geoagiu nr. 28/11.03.2022 prin 

care se propune rectificarea bugetului local al orașului Geoagiu pe anul  2022, raportul de specialitate al 

Compartimentului Buget - financiar nr. 28/11.03.2022, precum și avizele favorabile ale comisiilor de 

specialitate 76 /15.03.2022, 77/15.03.2022 și 78/15.03.2022;  

Reținând  dispoziția Primarului nr. 77 din 28.02.2022 privind stabilirea dreptului la suplimentul 

pentru energie cu combustibil solizi sau petrolieri, pentru un număr de 138 familii și persoane singure din 

orașul Geoagiu, județul Hunedoara pe tot parcursul anului 2022; 

 

În conformitate cu prevederile art. 2, pct. 47, art. 5 alin. (1), lit. ”a”, art. 19, alin. (2), art. 20 

alin. (1) lit. ”c”, din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare,  ale Legii bugetului de stat pe anul 2022, nr.  317/ 2021; 

În baza prevederilor art.129 alin. (4) lit.“a” și ale art. 139 alin.(3) lit. a din OG nr. 57/2019 

privind  Codul  Administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ș T E  

Art.1. (1) Aprobă rectificarea bugetului local al oraşului Geoagiu pe anul 2022 care se stabileşte la  

venituri la suma  de 14.507,21   mii lei, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre şi cuprinde: 

Secțiunea  de funcționare:   11.324,70 mii lei 

Secțiunea de dezvoltare:         3.182,51 mii lei 

 (2) Bugetul local al oraşului Geoagiu pe anul 2022 se stabileşte la cheltuieli la suma de 17.466,90  

mii lei, şi cuprinde: 

Secțiunea de funcționare: 11.324,70 mii lei 

Secțiunea de dezvoltare:      6.142,20 mii lei 

 

         (3)  Deficitul în sumă de 2.959.684,81 lei reprezintă excedentul din anul anterior și este folosit în 

secțiunea de dezvoltare 2.959.684,81 lei,  va fi utilizat astfel: în trimestru I. - 2.274.524,81, trimestru II -  

455.200,00 lei și în trimestru III 229.960 ,00 lei în secțiunea de dezvoltare. 

 

Art. 2.  La venituri, comparativ cu nivelurile prevăzute în bugetul local pe anul 2022 aprobat  prin  

HCL Geoagiu  nr.  9/11.02.2022, se aprobă următoarele influenţe: 

                                                                                                               MII LEI 

SURSA DE FINANȚARE 

A INTEGRAL DE LA BUGET 

VENITURI CHELTUIELI 

VENITURI TOTAL : +70,00 +70,00 

42.02.34      Subvenții pentru acordarea ajutorului 

pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru 

energie alocat pentru consumul de combustibili solizi 

sau/și Lichizi.                                    

                          

+70,00 +70,00 

CAP.A.68.02 ASIGURARI SI ASISTENTA 

SOCIALA 

+70,00 +70,00 

Paragraful (clasificația funcțională): A.68.15.01 

AJUTOR SOCIAL 
+70,00 +70,00 

57.02.01 AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR +70,00 +70,00 
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Art. 3  Celelalte capitole de venituri şi cheltuieli rămân în forma bugetului rectificat  prin  HCL 

Geoagiu  nr. 9 /11.02.2022. 

Art. 4.  Prezenta  hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrative 

nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

 Art. 5.  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei prefectului judeţul Hunedoara;  

- Primarului oraşului Geoagiu;  

- Compartimentului Buget, Financiar, 

- Se aduce la cunoştinţă publică prin afişare. 

 

 

 

Geoagiu, 15.03.2022 

Preşedinte de  şedinţă                                                                         Contrasemnează  

Urșica Rodica Liliana                                                         Secretar General                                                                                                                 

                                                                                                            jr. Cimpoeşu Maria 

 

 

 

 
Hotărârea a fost adoptată cu  13  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 

Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi:13, cvorum necesar: 8 

 

 

 

 


