
     
 R O M Â N I A                                                        
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
C O R N E Ş T I            
 

HOTĂRÂRE 
NR.78 din 02.12.2021 

privind aprobarea bugetului creditelor interne ,  aprobarea rectificării bugetului local în trim.IV 
pentru anul 2021, aprobarea  anexei 2 -Lista obiectivelor de investiții pe anul 2021 și a anexei 3- 

Programul de investiți publice pe surse de finanțare   
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNEȘTI,JUDEȚUL DÂMBOVIȚA. 
 Având în vedere : 
- prevederile art.15 alin.(2) art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția 
României, modificată și completată prin  legea de revizuire a Constituției României  
nr.429/2003;     
- prevederile art.3, art.4 din Legea nr. 199/1997 pentru  ratificarea  Cartei 
europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985  ;  
- prevederile art.7 alin.2, din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată cu modificările 
și completările ulterioare; 
- Prevederile art.1 alin.(2), art.3, art.5 lit.cc, art.87 alin.1-3 alin.5, art.88, art..95, art.98, art.105 
alin.(1), art. 123 alin. (1) şi alin. (4), art. 129 alin. (1) şi alin. (2) lit.”b” coroborat  cu alin. (4),lit.„ 
a”, raportat la art.155 alin.(1) lit.c alin.4  lit.b, art. 140 alin. (1),  art.197 alin.(1) alin.(2) alin.(4)-
(5), art.199 alin.1-2, art.240 alin. (1),art.243 alin.(1) lit.”a” și lit.”e”  din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ ,cu modificările și completările ulterioare, 
- prevederile Legii nr.15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;  
- prevederile art.1, alin(1)  alin.(2), lit.”a” lit.,,d,, art.5 alin.(4), art.19, alin.(1), lit.”a” şi alin.(2), 
art.20 alin.(1), lit.”c” ”lit.”g”, art.23  alin.(1) şi alin.(2) lit.”a”, ”b” și ”i” art.25, art.26 alin.(1) 
alin.(6) alin.(10), art.41, art.46, art.49 alin.(1), alin.(4) și (7), art.61 alin.(6), art.76 1 lit.”a” și 
lit.”c” din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu  modificările şi completările 
ulterioare; 
- prevederile art.6 alin.(3), art.30 alin.(1) lit.”c”, art.80-83 din Legea nr.24/2000 privind normele 
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;  
- prevederile art.7 alin.13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională cu  modificările 
şi completările ulterioare; 
      - hotărârea Consiliului local Cornești nr. 19/22.04.2021 privind aprobarea bugetului local  

        pentru anul 2021; 
-hotărârea Consiliului local Cornești nr. 28/27.05.2021  privind aprobarea execuției bugetare pe 
secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei Cornești  
pentru trim.I / 2021; 
- hotărârea Consiliului local Cornești nr. 29/27.05.2021  privind aprobarea rectificării bugetului 
local în trim II pentru anul 2021 ; 
- hotărârea Consiliului local Cornești nr. 48/11.08.2021  privind aprobarea rectificării bugetului 
local pe anul 2021, aprobarea  anexei 2 -Lista obiectivelor de investiții și a anexei 3- Programul  

de investiți publice pe surse de finanțare ; 
- hotărârea Consiliului local Cornești nr. 60/23.09.2021  privind aprobarea rectificării bugetului  

local pe trim.III pentru anul anul 2021; 
- Hotărârea Consiliului local Cornești nr.63 din 28.10.2021privind aprobarea rectificării 
bugetului local în trim.IV, aprobarea  anexei 2 -Lista obiectivelor de investiții și a anexei 3- 
Programul de investiți publice pe surse de finanțare pentru anul 2021; 
- hotărârea Consiliului local Cornești nr.57/14.11.2019  privind aprobarea studiului de 
fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul ” ÎNFIINȚARE 
DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN LOCALITATEA BUJOREANCA, COMUNA 
CORNEȘTI , JUDEȚUL DÂMBOVIȚA”, înființarea sistemului de  distribuție gaze naturale în 
 



 
 
 
 localitatea Bujoreanca, comuna Cornești, județul Dâmbovița și concesionarea serviciului public; 
- hotărârea Consiliului local Cornești nr. 3 din 13.01.2021 privind aprobarea încheierii unui 
acord de parteneriat între comuna Corneşti, judeţul Dâmboviţa comuna Dobra, judeţul 
Dâmboviţa , comuna Cornăţelu, judeţul Dâmboviţa , comuna Finta, judeţul Dâmboviţa ,comuna 
Bilciureşti , judeţul Damboviţa,  pentru realizarea investiţiei “ÎNFIINŢARE SISTEM 
INTELIGENT DE DISTRIBUŢIE ’ A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNA CORNEȘTI, 
SATUL BUJOREANCA, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA”. 

       - adresa nr.382344/19.10.2021 a Direcției Generale de Trezorerie și Datorie publică  ; 
       - hotărârea nr. 6811/14.10.2021 a Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale ; 

- Adresa nr. 50805/15.11.2021 a AJFP Dâmbovita înregistrată cu nr.13689/16.11.2021   prin care 
se comunică influiențele în trim IV anul 2021 asupra sumelor defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, 
municipiilor ; 
-Extrasul de cont din data de 16.11.2021 din care rezultă depășiri la cod indicator 18.02.50 și 
07.02.03; 
- proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 92/25.11.2021 inițiat de primarul comunei Cornești; 
- referatul de aprobare al primarului comunei Corneşti înregistrat sub nr. 14175/25.11.2021; 
- raportul înregistrat cu nr.14180/25.11.2021 al Compartimentului financiar contabilitate din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Corneşti;               
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local ; 
          În temeiul art.136 , art.139  alin.(1) şi alin.(3) lit.” a”, coroborat cu art.196 alin.(1) lit.”a” 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 

CONSILIUL LOCAL AL C O M U N E I  C O R N E Ş T I  adoptă prezenta hotărâre: 
 

                    Art.1.Se aproba bugetul creditelor interne pentru anul 2021 , astfel: 
                             - Veniturile bugetului creditelor interne în sumă totală de 1500 mii lei ; 
                             -  Cheltuielile bugetului creditelor interne în sumă totală de 1500 mii lei, cu 

structura prevăzută în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta. 
           Art.2. Se aproba rectificarea bugetului local pe trim.IV  pentru anul  2021, astfel: 
 
                      INDICATOR            MII LEI 
TOTAL VENITURI                + 112 
070203 Taxa judiciară de timbru                +     3 
180250 Alte impozite și taxe                +   15 
110202 Sume defalcate din TVA               +   94 
TOTAL CHELTUIELI                 + 112 
650401 Învățămant               +     3 
570203 Tichete de gradiniță               +     3 
680502 Asistență socială     + 109 
100101 Cheltuieli de personal                +    8 
570201 Asistență socială                + 101 
           Art.3.Virarea de credite între capitole astfel : 
Capitol                                                     Articol 

201300 200401 200404 203030 810205 
510103 -10     
665050       -1         -1    -14  
700700         +26  

    
 

   Total -10      -1         -1              -14     +26 
 



            Art.4. Se aprobă anexa  -Lista obiectivelor de investiții pe anul 2021 și  anexa  -
Programul de investiții publice pe surse de finanțare ca urmare a rectificării bugetului local de la 
art.1 ,conform anexelor 2 și 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
            Art.5. Orice prevedere contrară prezentei hotărârii își încetează aplicabilitatea. 
            Art.6. Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei prin compartimentul 
financiar –contabilitate. 
            Art.7. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare în format electronic 
pe pagina de internet www.comunacornesti.ro –MONITORUL OFICIAL LOCAL, subeticheta  
”Hotărârile autorității deliberative” , și va fi comunicată de către secretarul general al comunei 
Corneşti Instituţiei Prefectului- judeţul Dâmboviţa ,primarului comunei și Compartimentului 
contabilitate – financiar care  va comunica hotărârea la AJFP Dâmbovița  . 
 

 
 
  PREŞEDINTELEDEŞEDINŢĂ, 

                Daniel CRISTEA 
CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                                    SECRETAR GENERAL,  
     Gheorghiţa STAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


