
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA NR.37/11.08.2022 

COMUNA CORNEŞTI 
PRIMAR 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale 

bugetului local al comunei Cornești  pentru trim.II / 2022 

        Primarul 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 

si completările ulterioare; 

- Prevederile art.1 alin.(2), art.3, art.5 lit.cc art.88, art.95 alin.(2), art.96, 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.1-2 alin.4-5, art.199 

alin.1-2, art.240 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ ,cu modificările și completările ulterioare, 

- prevederile art.11 alin.(2) , art. 49 alin. (12) și (13) și art. 73 alin. (3) din Legea nr.273/2006  

 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile legii nr.317/2022 -legea bugetului de stat pentru anul 2022; 

- prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.2 alin.2, art.41, art.50, art.62, art.80- art.83 din Legea nr.24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-hotărârea Consiliului local Cornești nr. 9/11.02.2022 privind aprobarea bugetului local pentru 

anul 2022; 

- hotărârea Consiliului local Cornești nr. 12 din 31.03.2022 privind aprobarea rectificării 

bugetului local în trim.I pentru anul 2022; 

- hotărârea Consiliului local Cornești nr. 25 din 30.06.2022 privind aprobarea rectificării 

bugetului local în trim.II pentru anul 2022 aprobarea anexei 2 -Lista obiectivelor de investiții pe 

anul 2022 și a  anexei 3 -Programul de investiții publice pe surse de finanțare; 

         În temeiul art.136 alin.(1)-(2), art.139 alin.(1) şi alin.(3) lit.” a”, coroborat cu art.196 

alin.(1)  lit.”a” Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

                                                           SE PROPUNE :  

          Art.l.- Aprobarea  execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de 

dezvoltare ale bugetului local al comunei Cornești  pentru trim.II/ 2022, conform anexelor 1-2, 

care fac parte integrantă din prezenta. 

          Art.2.- Hotărârea să fie dusă la îndeplinire de primarul comunei prin compartimentul  

financiar –contabilitate. 

         Art.3. - Prezenta hotărâre va fi comunicată de către secretarul general al comunei Corneşti 

Instituţiei Prefectului- judeţul Dâmboviţa, primarului comunei ,Compartimentului financiar -

contabilitate şi 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” . 

                    INITIATOR,                                                                          AVIZAT  

                  Radu STANCU                                                       PENTRU LEGALITATE                                                                                                                               

                                                                                              SECRETAR GENERAL COMUNĂ,                                                                                                                             

                                                                                                           Gheorghiţa STAN                              

CORNEŞTI 11.08.2021   

http://www.comunacornesti.ro/
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REFERAT DE APROBARE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și 

secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei Cornești  pentru trim.II/ 2022 

 

 

In conformitate cu prevederile art.49 alin.12 si alin.13 din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare in lunile aprilie , iulie 

si octombrie , pentru trimestrul expirat, si cel târziu in decembrie, pentru trimestrul al patrulea , 

ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta in şedinţa publica, spre analiza si 

aprobare de către autoritatile deliberative, execuţia bugetelor intocmite pe. cele doua secţiuni , 

inclusiv execuţia bugetului imprumuturilor externe si interne, cu scopul de a redimensiona 

cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetara locala, astfel  

încat la sfârşitul anului: 

a) Sa nu înregistreze plaţi restante; 

b) Diferenţa dintre suma veniturilor incasate si excedentul anilor anteriori utilizat pentru 

finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, si suma plaţilor efectuate si a plaţilor 

restante, pe de alta parte, sa fie mai mare decât zero; 

c) Diferenţa dintre tragerile autorizate in anul respectiv si suma dintre plăţile efectuate 

si plăţile restante sa fie mai mare decât zero. 

 Astfel  ,având în vedere prevederile legale invocate mai sus am initiat proiectul de  

hotărâre pe care il supun dezbaterii consiliului local și propun adoptarea acestuia în forma  

învedereată fiind îndeplinite condițiile de necesitate și oportunitate . 

 

 

 PRIMAR, 

                                                                                                          

                                                                                                        Radu STANCU 

 

 

 

 

 

 

  


