
SEDINTA ORDINARA A CONSILIULU LOCAL AL COMUNEI LIVEZI , JUDETUL
BACAU, PENTRU ZIUA DE LUNI ,03.10.2022 :

ORDINE DE ZI

LA DATA DE 28.09.2022

l.Proiect de hotarare privind revocarea Hotdr6rii Consiliului local al comunei Llezi,judeJul Bacdu

numdrul 26 din 30.05.2022 ,, privind acceptarea ofertei de donafie a terenului in suprafala de 4410

mp ?nscris in cf nr. 61650, avdnd nr. cadastral 61650 " , -iniliat de viceprimar qi aviz din partea tuturor

comisiilor de specialitate

2. Proiect dehotarare privind luarea lacuno;tinld a adresei nr.13739 din06.09.2022

comunicatd cdtre Consiliul local al ComuneiLivezi, D-nului Secretar general de CAMERA DE

CONTURI aJUDE|ULUI BACAU ,princarese comunicaDecizianr. 26 din 3I.08.2022 ,

emisd de directorul adjunct al Camerei de Conturi Bacdu, pentru inlSturarea deficienlelor constatate qi

consemnate in urma misiunii " Auditul financiar asupra conturilor anuale de execulie ale bugetului
local " desfrqurat5. la U.A.T.C . Livezi -iniliat de viceprimar qi aviz din partea tuturor comisiilor de

specialitate

3. Proiect de hotarare privind rectihcarea bugetului local al comunei Livezi, judeful Bacdu , pe anul
2022 -inifiat de viceprimar Ei aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate.

4. Proiect de hotarare privind participarea comuneiLivezi la,,Programul National de Redresare si

Rezilienta, Componenta C10 * Reabilitare moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati serviciile
public'e prestate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale" in cadrul proiectului cu titlul
,, Reabilitare Ei modernizare $coala Primard Scdriga, comuna Livezi,judelul Bacdu" -iniliat de

viceprimar qi aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate.

Initiatorul Proiectelor de Hotarare este VICEPRIMARUL comunei Livezi,
judetul Bacau , d-na ELENA - SIMONA HARJANU



ROMANIA
ruDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIVEZT

PRoTECT DE HorAnAnB
privind luarea la cunogtinfi a adresei nr.73739 din 06.09.2022 comtnicatd c[tre Consiliul
local al Comunei Livezi, D-nului Secretar general de CAMERA DE CONTURI a JUDEJULUI
BACAU , prin care se comunicaDecizianr. 26 din 3l .08.2022 , emisi de directorul adjunct
al Camerei de Conturi Baciu, pentru inl[turarea deficienlelor constatate qi consemnate in urma
misiunii " Auditul financiar asupra conturilor anuale de execu{ie ale bugetului local " desftgurata
la U.A.T.C. Livezi .

Consiliul Local al comunei Livezi, judetul Bacau , intrunit in sedinta ordinara din data de
03.10.2022.

Avand in vedere Referatul 
.de aprobare a^ ligeprirlgrului comqpei Livezi , judeful

Bacau , D-na ELENA - sIMoNA uAnrawu , ntb9Tain2t:n-ft&(ttuirr la adresete qi

deciziile Camerei de Conturi Bacau, Raportul compartimentului de specialitate nr. 8456 din
28.09.2022 intocmit de d-na ConsilierMa;ala Maricela , .

inbaza avizelor comisiilor de specialitate ale Consiliului local Livezi :

Avand in vedere adresa nr.73739 din 06.09.2022 comwicatd, cdtre Consiliul local al
Comunei Livez| D-nului Secretar general de CAMERA DE CONTURI a JUDETULUI
BACAU , prin care se comunicaDecizianr. 26 din 31.08.2022 , emisd de direciorul adjunct
al Camerei de Conturi Bacdu, pentru inliturarea deficienfelor constatate gi consemnate in urma
misiunii " Auditul financiar asupra conturilor anuale de execufie ale bugetului local ,' desfrqurati
la U.A.T.C. Livezi

In temeiul prevederilor art.129 alin.(l) , alin(2), lit. ,'b ,, 
alin.

, art. 139, alin.(l) qi art.196, alin.(l), lit.a din OUG.5712019, privind codul
modificdrile gi completdrile ulterioare,

4 ,lit."a" , art.136, alin (1)

Administrativ, cu

Propunem Consiliului local al comunei Livezi, judetul Bacau, adoptarea urmatorului
proiect de Hotarare :

Art.l. Consiliul local al comunei Livezi, judetul Bacau ia la cuno;tin{[ a adresei nr.
73739 din06'09.2022 inaintatd, cdtre Consiliul local alComun€i Livezi,D-nului Secretar
general , prin care se comunicaDecizianr. 26 din 31 .08.2022 , emis6 de directorul adjunct al
Camerei de Conturi Bacdu, pentru inldturarea deficienlelor constatate gi consemnate in urma
misiunii " Auditul .financiar asupra conturilor anuale de execufie ale Lugetului local ,, desfhsurati
la Unitatea Administrativ Teritoriald Comuna Livezi .

Art.2-PrwstuFbfrffe vafi dus[ laindeplinire dePrimarul comunei Livezi, judetul
Bacau prin compartimentele de specialitate .

Art.3 . HotirArea adoptatd se transmite prin grija secretarului general al comunei Livezi
cdtre: Institufia Prefectului Judequl Bacau , Camera de conturi Judelul Bacau ,primarului comunei
Livezi si se aduce la cunoqtinld publicd prin afi;are la panoul public de afigaj si pe pagina proprie
de internet

Ini{iatorul Proiectului deHotarare este Viceprimarul comunei Livezi,judefulBacau, d-na
ELENA - SIMONA HANTANU .

AVIZAT PENTRU LEGALII{T,



Romania

Judetul Bacau

Comuna Livezi
Primar

Nr.8457 /28.09.2022

REFERAT DE APROBARE

se aduce la cunoqtinfd consiliului Local Livezi
nr.6396/02.08.2022 inregistrat la camera de conturi Bacdu sub
decizianr.26 din 3l .08.2022.

Hotdrarea luatd va fi transmisd camerei de conturi Bacdu.

, Raportul de audit
nr.65943 102.08.2022 ;i



ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMTINA LIVEZI
C ompartiment: bugete-contabilitate_venituri
NR.8456 /28.09.2022

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE

Se aduce la cunoEtinld Consiliului Local Livezi, Raportul de audit w.6396/02.0g.2022
inregistrat la cameru de conturi Bacdu sub nr.65g 43/02.0g.2022 qi d,ecizianr.26 din
31.08.2022.

Hotdrdrea luatdva fi transmisd camerei de conturi Bacdu.

Intocmit,



ROMANIA
ruDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL AL COMLINHI I,IVEZI

PROIECT DE HOTARARE
privind rectificarea bugetului local alcomuneiLMZI,judefulBacau pe anul2022

Consiliul Local al comunei Livezi, judeful Bacau , intrunit in sedinta ordinara la data de

03.10.2022;

Avand in vedere prevederile art.1,9 ,alin(2),ar|42, alin (1)si alin(2 ) din Legea 27312006

privind finantele publice locale, cu modificarile si cornpletarile ulterioare;
- Referatui de aprobare al Viceprimarului comunei Livezi d-na ELENA- SIMONA
I{ARJANU , inregistrat la nr.8455 din27. 09.2022 , Raportul compartimentului de specialitate
Buget , contabilitate , venituri, intocmit de Consilier Magala Maricela , inregistrat cu nr. 8454 din
21 .09.2022 , precum si avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Livezi ;

In temeiul art. 129, alin.(4) lit."a" si art 196 , alin.(1) lit."a" din Ordonanta de Urgenta nr.

57 12019 - privind Codul administrativ:

Propunem Consiliului local al comunei Livezi, judetul Bacau, adoptarea

urmatorului Proiect de Hotarare :

Art 1. Se aproba rectificarea bugetului local al comunei Livezi, judetul Bacau , pe anul
2022 astfel:

Av6nd in vedere adresa nr.247810I.09.2022 primiti de la A.J.F.P. Bacdu - Serviciul Sinteza qi

Asistenla Elabordrii qi Execuliei Bugetelor Locale, prin care ni se transmit influenlele la sumele

defalcate din taxa pe valoarea addugat[ pentru finanfarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, pentru finanlarea debaza a unit[1ilor de invildmAnt preuniversitar de stat pentru cheltuielile
prev[zute la art.l}4 alin 2 lit b)-d) din Legea educa{iei nafionale nr.112011, pentru bugetul

dumneavoastrd pentru anul2022, preaum ;i repartizarea pe trimestre a acestora, dupd cum urmeazd:

mii lei -

gi adresa nr.2831126.09.2022 prin care potrivit prevederilcrr art.l din H.G. 1156121.09.2022 ni s-a

aprobat repartizarea sumei de 50.000 lei din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor

locaf e pe anul2}22,prevazute laart.29 alin (5) lit. a) din O.G.1912022 cu privire la rectificarea bugetului

de stat pe anul 2022, pe trimestrul III anul 2022. Sumarepartizatd se utilizeaza pentru plata recenzorilor

pentru autorecenzarea asistatd, recenzcirilor, recenzorilor-sefi si coordonatorilor la nivel de municipiu.
orassaucomuna,potrivitdocumentelorltrevazutelaart.4alin(1)dinH.G. 107ll2020pentrustabilirea
bugetului gi a categoriilor de cheltuieli necesare efectu[rii recensam6ntului populatiei qi a locuin{elor
din RomAnia in anul 202l,precum ;i a mbsr:rilor pentru punerea in aplicare a unor dispozilii din O.G.
1912020 privind organizarea gi desfb;urarea recensdmdntului populafiei qi locuintelor din Rpmania in
anul 2021.

Sumele diminuate se reflectd in bugetul local in oadrul secliunii de funcfionare la partea de

venituri ca cap.l l- Sume defalcate din TVA, subcapitol, cod indicator 11.02.A2 - Sume defalcate din

Influenle OUG

ret2022

Trim.III



z.

taxa pe valoarea addugatd pentru finanlarea cheltuielilor descentralizate iar la partea de cheltuieli la
capitolul 65.04 - invitimdnt secundar, , subcapitol 65.04.01- invdtimdnt secundar inferior, articol
20.01.03 - incdlzit, iluminat gi for.td motricd .

Surnele alocate se reflectd in bugetul local in cadrul secliunii de funcfionare la partea de venituri
la capitolul I 1- Sume defalcate din TVA, subcapitol, cod indicator 11.02.06 - Sume defalcate din taxa
pe valoarea addugatd pentru echilibrarea bugetelor iar la partea de cheltuieli la capitolul 51.02 -
Autoritafl executive gi legislative, subcapitol 51.01.03- Autoritdti executive, articol 20.30.30 Alte
cheltuieli cu bunuri si servicii - suma de 50,00 mii lei.

AvAnd in vedere referatul rr.74I7106.09.2022 intocmit de cdtre consilier achizilii - dna lonild
Gina, pentru finalizarea lucrarilor la obiectivul de investilii "Amenajare parc agrement sat Scariga
,comuna Livezi" este necesari suma de 35 000 lei . Tin6nd cont de faptul cd la investilia,,Amenajaie
parc agrement sat Poiana, comuna Livezi" nu s-a cheltuit bugetul aprobat in suma de 35 000 lei, suma
ram6n6nd disponibild, se poate vira la obiectivul sus menfionat.
Dat fiind faptul cd la Obiectivul de investilie ,,Construcfie dispensar uman in comuna Livezijudetul
Bacau" in acest an nu vor fi lucriri, suma de 60 000 lei poate fi virata la obiectivele ,,Reabilitare punte
pietonalS sat Sciriga, comuna Livezi" gi ,, Reabilitare, modernizare si dotare a;ezamdnt cultural in
comuna Liv ezi,judetul Bacdu".

Pentru definitivarea lucrarilor la obieotivul de investitie ,,Reabilitare punte pietonal[ sat Sc6rig4
comuna Livezi" este necesara suplimentarea cu credite bugetare la capitoiul 70.02 ,,Locuinte, ,"-[ii
si dezvoltare publica" in sumi de 3.000 lei.

In baza Legii privind finanlele publice locale nr.27312006 cu modificirile gi completdrile
ulterioare, a Legii bugetului de stat nr.317/2021Ei a Ordonanlei Guvemuluinr.l9l2022.

FafE de cele prezentate mai sus propun spre aprobare Proiecful de hot[r6re privind rectificarea
bugetului local pe anul2022, astfel:

- la partea de venituri:

- mii lei-

Cod

indicator

Sectiunea Denumire indicator Influen![ TRIM.

III

TRM.

IV

21A11.02.02 Functionare Sume defalcate din TVA pentru

finantarea cheltuielilor

descentralizate

- 2,00 - 2,00

21A11 .02.06 Funcfionare Sume defalcate din TVA pentru

echilibrarea bugetelor locale

+ 50,00 + 50,00



J.

la partea de cheltuieli:

- mll

Art 2. Prezenta hotarare se comunica catre Institutia Prefectului , judetului Bacau qi
Primarului comunei Livezi , Administratiei Judetene a Finantelor Publice Bacau si se aduce la
cunoEtinfs publicd

Initiatorul Proiectului de Hotarare este Viceprimarul comunei Ltvezi, d_na ELENA_
SIMONA HARJANU

lei

Cod capitol Sectiunea Denumire

capitol

TITLU Articol Influen{d TRM.

III

TRIM.

IV

24465.04.01 Functionare Invd{dmAnt

secundar

inferior

20 20.01 .03 - 2,40 - 2,00

241'51.01.03 Functionare Autoritdfi

executive

20 + 50,00 +50,00

24A66.50.50 Funcfionare Alte

cheltuieli in

domeniul

sindt6!ii

71 71.01.30 - 60,00 -60,00

24467 .03.07 FuncJionare Cdmine

culturale

/l 71.01.01 +57,00 +57,00

24470.50.00 Func!ionare Alte serv.in
"dom.locuinte

lor,serv.si

dezv.comuna

le

71 7 1.0 1.0 I +3,00 +3,00

TOTAL + 48,00 + 50,00

- 2,00

AVIZAT PENTRU LEGALIT
SECRETAR GENERAL al C



Romania

Judetul Bacau

Comuna Livezi
Primar

Nr.8455 127.09.2022

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotarare

privind rectificarea bugetului pe anul2022

In conformitate cu art. 155, al. (1), lit. c) din OUG 5712019 privind

Codul administrativ, primarul are atribulii referitoare la bugetul local al unitalii

administrativ - teritoriale;

In conformitate cu prevederile Legii nr.27312006 -Lege privind finantele

publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare,

Art.19. - Atin.(2) ,rPe parcursul exercitiului bugetar,autoritatile

deliberative pot aproba rectificarea bugetelor prevazute la ali. (1) lit. a) si

b),in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de rectificare

a bugetului de stat, precum si ca urmare a unor propuneri fundamentate

ale ordonatorilor principali de credite."o

Art.49. - Alin. (4) ,,Virarile de credite bugetare de Ia un capitol la alt

capitol al clasificatiei bugetare si de la un program la altul se aproba de

autoritatile deliberativeo pe baza justificarilor corespunzatoare ale

ordonatorilor principali de crediteo si se pot efectua inainte de angajarea

cheltuielilor.";
Alin.. (7) ,,Virarile de credite bugetareoin conditiile prevederilor

alin.(4), se pot efectua incepand cu trimestrul al III- lea al anului bugetar."

Av6nd in vedere adresa nr.247810l.09.2022 primitd de la A.J.F.P' Bacdu

- Serviciul Sinteza qi Asisten{a Elabordrii qi Execufiei Bugetelor Locale' prin

care ni se transmit influenlele la sumele defalcate din taxa pe valoarea addugatd

pentru finan{area cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, pentrn

finanlarea de baza a unitdlilor de inv6!6mdnt preuniversitar de stat pentru

cheltuielile prevdzute la art.10 4 alin 2 lit b)-d) din Legea educa{iei nalionale

nr.ll2}!I, pentru bugetul dumneavoastrd pentru anul 2022, precum Ei

repartizarea pe trimestre a acestora, dupd cum urmeazd:



/ - mii lei -

qiadresanr.2831l26.09.2022princarepotrivit
1156121.09.2022 ni s-a aprobat repartizarea sumei de 50.000 lei din sumele
defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul z)z2,prevazute
la art.29 alin (5) lit. a) din O.G. 1912022 cu privire la rectificarea bugetului de
stat pe anul 2022, pe trimestrul III anul 2022. Suma repartizat1 t"iilir"-a
pentru plata recenzorilor pentru autorecenzaiea asistatd, recenzorilor,
recenzorilor-sefi si coordonatorilor la nivel de municipiu, oras sau comuna,
potrivit documentelor prevazute la art. 4 alin (1) din H.G. 107l/2020 pentru
stabilirea bugetului qi a categoriilor de cheltuieli necesare efectudrii
recensam6ntului populaliei qi a locuinfelor din Romdnia in anul 2021, precum Ei
a mdsurilor pentru punerea in aplicare a unor dispozilii din O.G. 1912020 privind
organizatea Ei desftqurarea recensdmdntului populaliei qi locuinlelor din
Romdnia in anul 2021.

Sumele diminuate se reflectd in bugetul local in cadrul sec{iunii de
funcfionare lapartea de venituri ca cap.11- Sume defalcate din TVA, su-bcapitol,
cod indicator 11 .02.02 - Sume defalcate din taxa pe valoarea addugata pentru
frnan[arca cheltuielilor descentralizate iar la partea de cheltuieli tu rupitotut

95:04 - invdldmdnt secur^rdar, , subcapitot bs.o+.ot- invalamant secundar
inferior, articol 20.0L 03 - incdlzit, iluminat Ei fo(d motricd.

Sumele alocate se reflectd in bugetul local in cadrul secliunii de
funcJionare la partea de venituri la capitolul 11- Sume defalcate din TVA,
sqbcapitol, cod indicator 11.02.06 - Sume defalcate din taxa pe valoarea
addugatd pentru echilibrarea bugetelor iar la partea cle cheltuieli la capitolul
51.02 - Autoritdfi executive qi legislative, subcapitol 51.01.03- Auioritali
executive, articol 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii - suma de 50.00
mii lei.

Av6nd in'vedere referatul nr.7417106.09.2022 intocmit de cdtre consilier
achizilii - dna Ionild Gina, pentru frnalizarca lucrarilor la obiectivul de investiJii
"Amenajare parc agrement sat Scariga ,cornuna Livezi" este necesard surna de
35 000 lei . Tin6nd cont de faptul cd la investilia ,,Arnenajare parc agrement sat
Poiana, comuna Livezi" nu s-a cheltuit bugetul aprobat in suma de 35 000 lei,
suma famanand disponibilS, se poate virala obiectivul sus menfionat.
Dat fiind faptul cd la Obiectivul de investifie ,,Construclie dispensar uman in
comuna Livezisudetul Bacau" in acest an nu vor fi lucrdri, suma de 60 000 lei
poate fi virata la obiectivele ,,Reabilitare punte pietonalS sat Scdriga, comuna
Livezi" qi ,, Reabilitare, modernizare si dotare a;ezamdnt cultural in comuna
Liv ezi,j udetul B acdu".

Influenle OUG
1912022

Trim. III Trim. IV

-2 0 a



/ Pentru definitivarea lucrarilor la obiectivul de investitie ,,Reabilitare punte/' pietonalS sat Scdriga, comuna Livezi" este necesara suplimentarea cu credite
bugetare la capitolul70.02,, Locuinte, servicii si dezvoltare publica" in sum6 de
3.000 lei.

Inbaza Legii privind finanlele publice locale nr.273/2006 cu modificdrile
qi completdrile ulterioare, a Legii bugetului de stat nr.31712021 qi a Ordonanlei
Guvernului nr. I 9 12022.

Fafd de cele prezentate mai sus propun spre aprobare Proiectul de
hotdr6re privind rectificarea bugetului local pe anul 2022, astfel:

- lapartea de venituri:

Cod

indicator
Sectiunea Denumire

indicator
Influen

ta

TRIM.
ru

TRM.

IV
21411.02.02 Functionare Sume defalcate din TVA

pentru finantarea

cheltuielilor
descentralizate

- 2,00 - 2,00

21411.02.06 Functionare Sume defalcate din TVA
pentru echilibrarea

bugetelor locale

+ 50,00 + 50,00

- lapartea de cheltuieli:

- mii lei
Cod capitol Sectiunea Denumire

capitol
TIT
LU

Articol Influent
,

Ft

TRM.
u

TRIM

IV

24465.04.01 Functionare Inv6!dmdnt

secundar

inferior

20 20.01.03 - 2,00 - 2,00

24451.01.03 func{ionare AutoritSli
executive

20 + 50,00 +50,0

0
24466.50.50 Func!ionare Alte

cheltuieli in
domeniul

sAndtdtii

7l 7l .01 .30 - 60,00 -60,00

24467 .8.A7 Func!ionare Cdmine

culturale
7l 71.01.01 +57,00 +57,0

0

24470.50.00 Funclionare Alte serv.in

dom.locuint

elor,serv.si

dezv.comun

ald

71 71.01.01 +3,00 +3,00

lei-mii



TOTAL -r

48,00 50,0; - 2,00

Avand in vedere cele specificate mai sus, consideram ca sunt indeplinite

conditiile de oportunitate si necesitate pentru rectificarea bugetului pe anul

2022.

€

Viceprimar,

v_



RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE SPECIALITATE
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2022

Prin Hotararea Consiliului Local nr.4 din 11.02.2022 a fost aprobat bugetul
de venituri si cheltuieli al comunei Livezisudetul Bacau.

In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 -Lege privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile urterioare,
Art.19. - Alin.(2) o,Pe parcursul exercitiului bugetaroautoritatile deliberative
pot aproba rectificarea bugetelor prevazute la ali. (1) lit. a) si b),in termen de
30 de zile de la data intrarii in vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat,
precum si ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor
principali de credite.",
Art'49, - Alin. (4) ,,Yirarile de credite bugetare de Ia un capitol ta alt capitol
al clasificatiei bugetare si de la un program Ia altul se up.obu de autoritatile
deliberative, pe baza justificarilor corespun zatoare ale ordonatorilor
principali de credite, si se pot efectua inainte de angajarea cheltuielilor.rr;

Alin. (7) ,rYirarile de credite bugetare,in conditiile prevederilor alin.(4), se
. pot efectua incepand cu trimestrul al rII- lea al anului bugetar.,,

Avdnd in vedere adresa nr.2478/01.09.2022 primitd Oe ta A.J.F.p. Bacdu -Serviciul Sinteza Ei Asistenla Elabordrii Ei Execufiei- Bugetelor Locale, prin care
ni se transmit influenlele la sumele defalcate din iaxa pe valoare a addugatirpentru
finanlarea cheltuielilor descentrclizate la niyelul comunelor, pentru finanlarea de
baza a unitSfllor de invbfdmdnt preuniversitar de stat pentru cheltuielile prevdzute
la art.104 alin 2 lit b)-d) din Legea educafiei nalionaie w.ll20l1, pentru bugetul
dumneavoastrd pentru anul 2022, precum qi repartizarea pe trimesire a acesrora,
dupd cum urmeaz6:

ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMLINA LIVEZI
C ompartiment : bugete- contabilitate-venituri
NR.84s4 t27.09.2022

- mii lei -

gi adresa nr. 2831126.09.2022 prin
1156121.09.2022 ni s-a apr@at repartizarea sumei de 50.000 lei din sumele

Influenfe OUG
19t2022

Trim. III Trim. IV

-2 0 -)

defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2022, prevazute la



/

art.29 alin (5) lit. a) din O.G. 1912022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe
anul2022, pe trimestrul III anul2022. Suma repartizatd se utilizeaza pentru plita
recenzorilor pentru autotecetuarea asistatd, recenzorilor, recenzorilot-s.fi si
coordonatorilor la nivel de municipiu, oras sau comuna, potrivit documentelor
ptevazute la art. 4 alin (l) din H.G. 107t12020 pentru stabilirea bugetului qi a
categoriilor de cheltuieli necesare efectudrii recensamdntului populaliei Ei a
locuinfelor din Romdnia in anul 2021, precum qi a mdsurilor pentru punerea in
aplicarc a unor dispozifii din O.G. 1912020 privind organizaria Ei desfdqurarea
recensdmdntului populafiei qi locuinlelor din Romdnia in anul 2021.

Sumele diminuate se reflectd in bugetul local in cadrul sec{iunii de
funclionare la partea de venituri ca cap.l1- Sume defalcate din TVA, subcapitol,
cod indicator 11.02.02 - Sume defalcate din taxa pe valoarea addugatd pentru
finanfarea.cheltuielilor descentralizate iar la partea de cheltuieli la capitolul65.04
- Invdldmdnt secundar, , subcapitol 65.04.01- invS{5m6nt secundar inferior, articol
20.0L 03 - incdlzit, iluminat qi forld motricd

Sumele alocate se reflectd in bugetul local in cadrul secliunii de funclionare
la partea de venituri la capitolul 11- Sume defalcate din TVA, subcapitol, cod
indicator 11.02.06 - Sume defalcate din taxa pe valoarea adduga-ta pentru
echilibrarea bugetelor iar la partea de cheltuieli la capitolul 51.02 - Autoritali
executive gi legislative, subcapitol 51.01.03- Autoritdli executive, articol 20.30.30
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii - suma de 50,00 mii lei.

Av6nd in vedere referatul nr.7477106.09.2022 intocmit de cdtre consilier
achizilii - dna Ionild Gina, pentru frnalizarea lucrarilor la obiectivul de investilii
"Amenajare parc agrement sat Scariga ,comuna Livezi" este necesard suma de 35
000 lei . Tin6nd cont de faptul cd la investifia ,,Amenajare parc agremenr sat
Poiana, comuna Livezi" nu s-a cheltuit bugetul aprobat in suma Oe Js 000 lei,
suma ramdndnd disponibild, 

"se 
poate virala obiectivul sus menfionat.

. Dat fiind faptul cd la Obiectivul de investilie ,,Construcfie dispensar uman in
comuna Livezijudetul Bacau" in acest an nu vor fi lucrdri, suma de 60 000 lei
poate fi virata la obiectivele ,,Reabilitare punte pietonald sat Sc6riga, comuna
Livezi" qi ,, Reabilitare, modernizare si dotare iqezamdnt cultural in comuna
Liv ezi,j udetul Bacdu".
Pentru defihitivarea lucrarilor la obiectivul de investitie ,,Reabilitare punte
pietonali sat Scdriga, comun a Livezi" este necesara suplim"ntur.u cu credite
bugetare la capitolul 70.02,, Locuinte, servicii si dezvoltare publica', in sumd de
3.000 lei.

Inbaza Legii privind finanlele publice locale
cornpletdrile ulterioare, a Legii bugetului de stat
Guvemului nr.19/2022.

nr.273/2006 cu modificdrile qi

nr. 31712021 Ei a Ordonanlei

Fa!6 de cele prezentate mai sus propun spre aprobare Proiectul de hot6r6re
privind rectificarea bugetului local pe anul 2022, astfel:

s



- ia partea de venituri:

- lapartea de cheltuieli:

- mii lei-

- mii lei -

Cod

indicator
Sectiunea Denumire

indicator
Influen

tdt

TRIM.
ru

TRM.
IV

21ALt"02"02 Functionare Sume defalcate din TVA
pentru frnantarea

cheltuielilor
descentralizate

- 2,00 - 2,00

21Ar1.02.06 Funcfionare Sume defalcate din TVA
pentru echilibrarea
bugetelor locale

+ 50,00 + 50,00

Cod capitol Sectiunea Denumire

capitol
TIT
LU

Articol Influen!
a

TRM.

III
TRIM

IV

24465.04.01 Functionare InvS!5mdnt

secundar

inferior

20 20.01.03 - 2,00 - 2,00

24As 1.01.03 Func{ionare Autoritd{i
executive

20 + 50,00 +50,0

0
24466.50.s0 Funclionare Alte

cheltuieli in
domeniul

sdndtdtii

71 71.01.30 - 60,00 -60,00

24A67.03.07 Func!ionare Cdmine

culturale
7l 71.01.01 +57,00 +57,0

0
24A70.50.00 Funclionare Alte serv.in

dom.locuint

elor,serv.si

dezv.comun

ale

71 71.01.01 +3,00 +3,00

TOTAL -r

48,00 50,0; - 2.00

Cons{lier,

Masa$$aricela

,'.=,A 11

\



ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL AL COMT]NETLIVEZI

Privind partic.iparea :"L:,,'.itt,J",'i 
A:r.Tr?;fi **}'u1 de Redresare si Rezirienta,componenta c 10 - Reabilitare moderata a cladirilor pu6li." pentru a imbunatati serviciile publiceprestate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale" in cadrul proiectului cu titlul

,, Reabilitare qi modernizare $coala primard Sc6riga, comuna Livezi,judeful Bacdu,,;

consiliul localal comunei Livezi,judelul Bacdu intrunitingedinfd ordinard ladatade03. 10.2a22

in temeiul art'136 alin. (1) din ordonanfa de urgenld a Guvernul uinr.57l20l9 privind coduladm ini strativ, cu modifi cdrile gi comp letdri le ulLrioare ;
Avdnd in vedere:
a) referatul de aprobare ptezentat de cdtre viceprimarul comune i Livezi, ?n calitatea sa de inifiator,prin care se sus{ine.necesitatea;i oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltareacolectivitdlii, inregistrat la nr. S+5: Oin 25.0;.2022;
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, prin care semotiveazd, in drept gi in fapt' necesitatea;i ggglunitateaproieciului, constituini un aport pentrudezvoltarea colectivitdlii, ?nregistratla nr. g452 din 2g'.09.2022;
c) raportul comisieiilor de specialitate aconsiliului Local al comunei Livezi constatand necesitateade a asigura resursele financiare pentru rca.lizarcainvestiliiior publice de interes local,In conformitate cu prevederile art.40lit. c), art.42 rit. a; Jin ordonanla de urgenld a Guvernului nr.8812013 privind adoptarea unor mdsuri fiscal-bug.tu.#;;, indeplinirea unor angajamente convenitecu organismele internafionale, precum qi pentru irooin"u.* qi completa..u rno.'u.te normative; aleLegiinr' 50012002 

filiid finanfele prfli.., cu modificdrile 9i completdrile ulterioare; ale art. 44 alin.(l) din Legea nr' 27312006 privind nnanlgrg publice locale, cu modificirile qi completdrile ulterioare:ale Hotdrdrii Guvemului Romdnie i nr . g0l tziJr o privinJ eiaiere oe elaborare gi conlinutul-cadru aldocumentaliilor tehnico-economice aferente obiettivelor / pioiectelor de investilii finanlate din fonduripublice, cu modific[rile gi completdrile ulterioare; ale art.n;ffi'..di,,lui'il;. i];*en!d a Guvernuruinr ' 26/2012 privind unele mdsuri de reducere a cheltuielilor publice qi intarirea disciplinei financiare gide modificare gi completare aunor acte normative; ale Ghidului si;ifi;:^6""ii,ii de accesare afondurilor europene aferente PNRR in cadrul apelurilor J. p.oi..t. pNRR/202 iicto,sectiunea,,Reabilitare moderatd.a clddirilor publice pentru a imbunfltdfi serviciile publice prestate la nivelulunitdliloradministrativteritorialei si anexere la acesta; 
' '-

Intemeiulprevederilorart.l2galin.(l),alin.(2)lit.b),alin.(4)lir. 
d),art.l3galin.(1),alin. (3),art.140 alin' (l ), art. 196 alin. (l) rit. a), art'.'r97 alin. 11)-12), atin. 1+;-1s ), art. 199 alin. (r)_(2), art. 243alin' (l) din ordonanla de Urgen[6 a Guvernuluinr.'slliOl9 privind codul adminisrrativ, cumodificdrile gi completdrile ulterioare,

Profrunem consiliului local alcomunei Livezi,judelul Baciu adoptarea urmdtoruluiproiect de Hotdrdre :

Art' I Se aprobd participarea comunei Livezi, jude{ul Bacdu la ,,programul National de Redresare siRezilienta' componenta c10 - Reabilitare moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati serviciilepublice prestate la nivelul unitatilor adniinistrativ-teritoriale'iin cad.rl proiectului cu titlul,, Reabilitare si modernizare scoala prirnara Scariga, comuna Livezi,judetul gu.uu,,;



/..

Art.2 Se aprobd proiectul cu titlul ,, Reabilitare si modernizare Scoala primara Scariga, comuna
Livezi,judetul Bacau" qi cheltuielile legate de acesta, detaliate in anexa nr. 1 la prezentahotdrAre.
Art.3 Se aprobd nota de fundamentare a investi{iei, conform Modelului F aferent Ghidului
Solicitantului in cadrul Planului Nafional de Redresare gi Rezilienla @NRR) - COMPONENTA l0 -
FondulLocal.
Art' 4 Se aprobd contractarea finanldrii qi se mandateazd,pimaml Comune i Livezi sd reprezinte
solicitantul Comuna Livezi in relafia cu Ministerul Dezvoltdrii, Lucrdrilor publice gi Administra{iei.
Art' 5 Se aprobr sus{inerea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile care asigurd implementarea
proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documenta{iile tehnico-economiie, ori a contractelor
incheiate pentru indeplinirea obiectivelor proiectului.
Att' 6 Se nominalize.aza,si se delegaprimarul Comunei Livezi ca si reprezentantul legal, pentru
relaJia cu PNRR in derularea proiectului.

Art' 7 Anexele nr. 1 Ei nt. 2 la prezentahotdrdre fac parte integrantd din aceasta , iar lamomentul
primirii documentelor qi redactlrii proiectului de hotdrare , nu le-am primit de la proiectant .Art' 8/ Prezentahotdrdr.e se publicd pe pagina proprie de internet , se afiqeazd la panourile de afigaj gi
se comunicS, in condifiile legii: Instituliei Prefeituiui judefului Bacau, primarului comunei Livezi','qiprin intermediul acestuia tuturor structurilor, p..roun"io r izice qi juridice interesate.

Inifiatorul Proiectului de Hotarare
ELENA - SIMONA HARJANU .

VICEPRIfuIAR

ELENA SIMONA HATANU

este Viceprimarul comunei Livezi, jude{ulBacau. d_na

AVVAT PENTRU LEGALIIATATE



KoeylASfIA
coMUNA rivezi, JUDETUL encAu

Adresa: Comuna Livezi, Judeful Baciiu, cod postal SOC}S
Tel/fax: 0234-332009

E-mail: contact@comunalivezi.ro Cod fiscal 42t8132. VICEPRIMAR
Nr. 8453 128.09.2022

REFERAT DE APROBARE AL PRIMARULUI

Avand in vedere masurile de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si
de modificare si completare a unor acte normative, ale Ctriautui Specific - Conditii de accesare afondurilor eufopene aferente PNNR in cadrul apelurilor de proiecte pNRR/2 0221c10, sectiunea
,,Reabilitare moderata a cladirilor publice pentru i imbunatati serviciile publice prestate la nivelul
unitatilor administrativ-teritoriale" si anexele la acestea.

Yazand raportul compartimentului de specialitate - Achizitii Investitii publice m.g452
128.09.2022, solicit urmatoarele:

l ' Aprobarea participarii comunei Livezi la ,,Programul National de Redresare si Rezilienta,
componenta c10 - Reabilitare moderata a claJirilor publice pentru a imbunatati serviciilepublice prestate la nivelul unitatilor administrativ{eritoiiale,, in cadrul proiectului cu titlul

,o Reabilitare si modernizare Scoala Primara Scariga, comuna Livezirjudetul Bacau,,;2' Aprobarea proiectului cu titlul ,, Reabilitare si modernizare scoala primara Scariga,comuna Livezirjudetul Bacau" si cheltuielile legate de acesta, detaliate in anexa nr. 1 laprezenta hotarare.

3' Aprobarea Notei de fundainentare a investitiei, conform Modelului F aferent Ghidului' Solicitantului in cadrul Planului National a. Redresare si Rezilienta (pNRR)
COMPONENTA 10 - Fondul Local;

4' Aprobarea contractarii finantarii si mandatarea primarului comun ei Livezi sa reprezintesolicitantul comunei Livezi in relatia cu Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor publice siAdministratiei.
5' Aprobarea sustinerii din bugetul local a cheltuielilor neeligibile care asigura implementareaproiectului, astfel cum acestea vor rezulta din docum.itutiil" tehnico-economice, ori acontractelor incheiate pentru indeplinirea obiectivelor publice
6' Nominalizarea si delegarea primarului comunei Livezica si reprezentant legal, pentru relatia

cu PNRR in derularea proiectului.

7 ' Anexele nr.1 si w.2laprezentahotarare fac parte integranta din aceasta.

Fata de cele precizate propun Consiliului Local al comunei Liveziaprobarea proiectului dehotarare in forma prezentata.



KoYTIA^rIA
coMUNA l-ivezi, JUDETuL encAu

Adresa: Comuna Livezi, Jude{ul Bacdu, cod postal 6072gs
Tel/fax: 0234-332009

E-mail: contact@,comunalivezi.ro Cod fiscal 4279132

Nr.8452 128.09.2022

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DESPECIALITATE

Avand in vedere masurile de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de
modificare si completare a unor acte normative, ale Ghidului Specific - Conditii de accesare a
fondurilor europene aferente PNNR in cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2 0221C10, sectiunea
,,Reabilitare moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati serviciile publice prestate Ia nivelul
unit at il o r admi ni s tr at iv - t er i t or i al e " si anexele la acestea, solicit urmatoarele :

1' Aprobarea participarii comunei Livezi la ,,Programul National de Redresare si Rezilienta,
Componenta C10 - Reabilitare moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati serviciile
publice prestate la nivelul unitatilor administrativ-teritoiiale" irrcadrul proiectului cu titlul

'o 
Reabilitare si modernizare Scoala Primara Scariga, comuna Liiezirjudetul Bacau,,;

2. Aprobarea proiectului cu titlul ,,Reabilitare si modernizare Scoala p.ir11u.u Scariga,
comuna Livezi, judetul Bacau" si cheltuielile legate de acesta, detaliate in anexa nr. 1 la' prezenta hotarare.

3' Aprobarea Notei de fundamentare a investitiei, conform Modelului F aferent Ghidului
Solicitantului in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR)
COMPONENTA 10 * Fondul Local;

4' Aprobarea contractarii finantarii si mandatarea primarului comun ei Livezi sa reprezinte
solicitantul'comunei Livezi in relatia cu Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor publice si
Administratiei.

5' Aprobarea sustinerii din bugetul local a cheltuielilor neeligibile care asigura implementarea
proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentatiile tehnico-econoLice, ori a
contractelor incheiate pentru indeplinirea obiectivelor publice.

6' Nominalizarea si delegarea primarului comunei Livei ca si reprezentant legal, pentru relatia. cu PNRR in derularea proiectului.

7 . Anexele nr.1 si nr.2la prezentahotarare fac parte integranta din aceasta.

Intocmit,

ing. Ionita Ginas 
$.{
\\


