
     ROMÂNIA 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

CONSILIUL LOCAL CORNEŞTI 

 

H O T ĂR Â R E 

Nr.9 din 11.02.2022 

privind aprobarea bugetului local pentru anul 2022 

 

     Consiliul local al comunei CORNEŞTI, judeţul Dâmboviţa. 
     Având în vedere :            

- Prevederile art. 15 alin. (2), art .56, art.120 alin. (1), art. 121 alin.(1) şi (2) şi art. 139 alin. (2) 

din Constituţia României, republicată; 

- Prevederile art. 4 şi art. 9 paragraful 3 din Carta europeana a autonomiei locate, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- prevederile legii nr.317/2022 -legea bugetului de stat pentru anul 2022; 

- prevederile art.1 alin.(1)alin.(2) lit.”a”, art.19 alin.(l), art.20 alin.(l) lit.”a”, art.23 alin.(l) şi 

alin.(2) lit.”a”, art.39 şi art.41, art.58 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 2 alin. (2), art.6 alin.(3), art.30 alin.(1) lit.”c , art.41, art.50, art.62, art.80-83  

din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.16  din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice , cu modificările şi 

completările ulterioare; 
 - prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională cu  modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile art.87 alin.1-3 alin.5, art.88, art.154, art. 129 alin.(2) lit.,,b”alin.(4) lit,,a„ coroborat 

cu art.155 alin.(1) lit.”c” alin.(4) lit.”b”, art.197 alin.(1)-(2) (4)-(5), art.198(1)-(2), art.200, art.243 

alin.(1) lit.”a” și ,,lit.”e” din Ordonanța  de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ; cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- adresa nr.797/06.01.2022 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Dâmboviţa prin care se 

comunică  repartizarea de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat; 
- hotărârea Consiliului Judetean Dâmbovita nr.18/13.01.2022 privind repartizarea sumei de 32994 

mii lei, pe anul 2022 din impozitul pe venit corespunzător cotei de 6% reprezentând fond la 

dispoziția Consiliului Județean Dâmbovița prin care să repartizat suma de 300 mii lei ; 

- adresa nr. 3790/08.04.2021 Instituției Prefectului județul Dâmbovița; 

- proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 3/21.01.2022 inițiat de primarul comunei Cornești; 

- referatul de aprobare al primarului comunei Corneşti înregistrat sub nr .953/21.01.2022; 

- raportul Compartimentului financiar contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Corneşti, înregistrat sub nr.1315/31.01.2022;   

- raportul compartimentului financiar contabilitate înregistrat cu nr.953/21.01.2022; 

- avizele consultative ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;    

                In temeiul art.136 alin.(1), art. 139 alin.(1) alin.(3)  lit.”a”și art 196 alin.(1)  lit.,,a” din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ,  cu modificările şi 

completările ulterioare  ,                                          
        

             CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI CORNEŞTI, adoptă prezenta hotărâre : 



 

             Art.1. Se aprobă bugetul local pentru anul 2022, astfel: 

             - Veniturile bugetului local în sumă totală de  9435,14 mii lei ; 

             -  Cheltuielile bugetului local în sumă totală de  9702,14 mii lei, conform anexei 1 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
          Art.2. Excedentul bugetului local pe anul 2019- 2021 în suma totală de  267 mii lei se 

utilizează pentru acoperirea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare . 

           Art.3.(l) Se aprobă „Lista de investiţii publice pe surse de finanţare , conform anexei 2 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

                    (2) Se aprobă „Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de 

finanţare , conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

            Art.4. Se aprobă următorul număr de personal: 

- aparatul de specialitate al primarului - 39 posturi; 

- evidenţa persoanelor -   3 posturi; 

- poliţie locală -   6 posturi; 

- proiecte în curs de implementare                                 -  5 posturi  

- asistenţii personali ai persoanelor cu handicap - 37 posturi. 

           Art.5.Hotărâre va fi adusă la îndeplinire de primar comunei prin compartimentul 

financiar contabilitate. 

           Art.6.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 Cornești și Compartimentului 

contabilitate – financiar care  va comunica hotărârea la AJFP Dâmbovița  . 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE                                                                                                                    

     Ion CRISTEA                                                                       SECRETAR GENERAL ,                                                                                                                             

                                                                                                       Gheorghiţa STAN  

 

 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR.9 / 

11.02.2022 

Operatiuni efectuate Data ZZ/LL/AN 

Semnatura 

persoanei 

responsabile sa 

efectueze 

procedura 

                                                          1                    2                 3 

Adoptarea hotararii1) s-a facut cu majoritate x simpla  □ absoluta  □ 

calificata2 
11.02.2022   

Comunicarea catre primar2) .../.../............   

Comunicarea catre prefectul judetului3) .../.../............   

Aducerea la cunostinta publica4)+5) .../.../............   

Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual4)+5) .../.../............   

Hotararea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), dupa caz .../.../............   

 

http://www.comunacornesti.ro/

