
R O M Â N I A  

JUDEȚUL TELEORMAN 

CONSILIUL LOCAL  

COMUNA SCRIOAȘTEA 

 

 

H O T Ă R Â R E   

 

 

privind : aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2022, a listei de investiții ale  

   comunei Scrioaștea pe anul 2022 și a estimărilor pe anii 2023 – 2025. 

 

 Consiliul Local al comunei Scrioaștea, județul Teleorman, întrunit în ședință de 

ordinară în data de 25 februarie 2022,  

 Având în vedere : 

 

- Referatul de aprobare al Primarului comunei Scrioastea înregistrat sub nr. 1350 

/23.02.2022; 

- Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 1351 /25.02.2022, întocmit de 

compartimentul de specialitate; 

- H.C.L. nr.11/20.02.2022 privind aprobarea bugetului local pe anul 2022, a 

listelor de investiții ale comunei Scrioaștea pe anul 2022 și a estimărilor pe anii 

2023 – 2025; 

- adresa nr. 258 din data de 22.02.2022 a D.G.F.P. Teleorman înregistrată la 

Primăria Comunei Scrioaștea, județul Teleorman sub nr.1299 din data de 

22.02.2022, prin care comunică valoarea pe anul 2022 și estimările pe perioada 

2023 – 2025 a Sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei Scrioaștea, județul 

Teleorman; 

- adresa nr.385 din data de 23.02.2022 a Școlii Gimnaziale ”Anghel Manolache” 

înregistrată sub nr.1323 din data de 23.02.2022, prin care solicită alocarea 

sumei de 187.580 lei pentru finanțarea unităților de învățământ;  

- adresa nr.4548/24.02.2022 înregistrată la Primăria comunei Scrioaștea sub 

nr.1397 din data de 25.02.2022 privind repartizarea pe UAT Scrioaștea a sumei 

de 470 mii lei din cota de 6% din Impozitul pe venit pe anul 2022; 

- adresa nr.4546/24.02.2022 înregistrată la Primăria comunei Scrioaștea sub 

nr.1398 din data de 25.02.2022 privind repartizarea pe UAT Scrioaștea a sumei 

de 450 mii lei din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor 

privind drumurile județene și comunale; 

- avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ; 

- prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- Secţiunea a 4-a Execuţia bugetară din Legea nr.273/2006 a finanţelor publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile Legii responsabilității fiscal bugetare nr.69/2010, republicată;  

- prevederile Legii nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022 ;  

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative; 

 



În temeiul prevederilor art.106 alin.(1), art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) 

lit.a) și ale art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

 Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Scrioaștea pe anul 2022 și 

a estimărilor pe anii 2023 – 2025, conform Anexei nr.1, care face parte din prezenta 

hotărâre. 

Art.2. Se aprobă modificarea și completarea listei de investiții a comunei 

Scrioaștea pe anul 2022, conform Anexei nr.2, care face parte din prezenta hotărâre. 

 Art.3. Primarul comunei Scrioaștea și compartimentul Contabilitate, Resurse 

Umane, Impozite și taxe locale, Casierie vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 Art.4.  Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul 

autorității administrației publice locale și pe site-ul instituției. 

 Art.5. Secretarul general al comunei Scrioastea, judetul Teleorman, va transmite 

prezenta hotărâre Instituției Prefectului - județul Teleorman pentru exercitarea controlului 

de legalitate și o va comunica instituțiilor, compartimentelor și persoanelor interesate.  

 

 

 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ , 

Victor ȘTEFAN 

 

 

 

 

 

 

  

Contrasemnează pentru legalitate,  

                 Secretar general al UAT,  

          Elena CERNEA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCRIOAȘTEA 

Nr. 15 / 25.02.2022  

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin.(1) (majoritate absolută) din 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 12 

voturi “pentru”, __--__ voturi ”împotrivă”, __--__ ”abţineri”, din totalul de 13 consilieri în funcţie, din care 12 

prezenţi . 


