
      

                                               

ROMÂNIA 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA                                                                 Nr.39 din 06.09.2022 

COMUNA CORNEŞTI  

PRIMAR 

P R O I E C T   D E   H O T Ă R Â R E 

 

privind aprobarea rectificării bugetului local în trim.III pentru anul 2022 

 

         PRIMARUL COMUNEI CORNEŞTI , JUDEŢUL DÂMBOVIŢA . 

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

- 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” 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. 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; 

-hotărârea Consiliului local Cornești nr.27 din 28.07.2022 privind aprobarea rectificării bugetului 

local în trim.III 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; 

        - adresa nr. 42184/02.09.2022 a AJFP Dâmbovita prin care s-a comunicat influiențele pentru 

trim III și IV ; 

-Contul de execuție al bugetului local la data de 06.09.2022  din care rezultă  majorării ale 

veniturilor la –cap.Suventii încălzire în sumă de 2894 lei precum și încasarea unor sume peste 

prevederile anuale ; 

          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, 

SE PROPUNE: 

 

                  Art.1.Aprobarea rectificării bugetului local pe trim.III  pentru anul  2022, astfel:     

 



 

 

                                                                        

 Venituri total, din care :                                                   +   109 mii lei  

             11.02.02- sume din TVA                                                    +     64 mii lei 

             07.02.03- taxa judiciară de timbre                                      +       7 mii lei 

             07.02.50- alte imp.și taxe pe proprietate                             +       7 mii lei  

             30.02.05.30- alte venituri din închirieri și concesiuni        +     27 mii lei  

             36.02.50- alte venituri                                                          +      4 mii lei 

 

             Cheltuieli total, din care :                                                  + 109 mii lei 

             65.02.04.01 – învățâmânt secundar  inferior                   +    64 mii lei 

             20.01.03 –încălzit,iluminat, forță motrică                            +   22 mii lei 

             57.02.01- C.E.S                                                                    +   10 mii lei 

             59.01- Burse                                                                         +   32 mii lei 

74.02.05.01- salubritate    +   48 mii lei 

20.01.04- apa ,canal , salubritate                                           +   48 mii lei 

 

            Art.2. Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei prin compartimentul 

financiar –contabilitate. 

            Art.3. 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  . 

 

 

 

 

                    INITIATOR,                                                                          AVIZAT  

                  Radu STANCU                                                      PENTRU LEGALITATE                                                                                                                               

                                                                                                       SECRETAR GENERAL,                                                                                                                             

                                                                                                           Gheorghiţa STAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corneşti 06.09.2022                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comunacornesti.ro/


 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA Nr.10640 /06.09.2022 

COMUNA  CORNEŞTI  

      P R I M A R 

 

                                                       REFERAT DE APROBARE  

 

al proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local în trim.III pentru anul 

2022 

 

          Prin proiectul de hotărâre iniţiat propun  aprobarea rectificării bugetului local în trim.III 

pentru anul 2022,  având în vedere  atributii principale ale consiliului local  conform prevederilor 

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 din  Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările 

ulterioare, care prevede: 

”Art.129, (2) Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii: 

   b) atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei, orasului sau 

municipiului;………………………………………………………………………………………………… 

4) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. b), consiliul local: 

   a) aproba, la propunerea primarului, bugetul unitatii administrativ-teritoriale, virarile de 

credite, modul de utilizare a rezervei bugetare si contul de incheiere a exercitiului bugetar; 

corobort cu ”art.155 (1) Primarul indeplineste urmatoarele categorii principale de atributii: 

  ………………………………………………………………………………………………………………… 

   c) atributii referitoare la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale; 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

4) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. c), primarul:……………………………….. 

   b) intocmeste proiectul bugetului unitatii administrativ-teritoriale si contul de incheiere a 

exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local, in conditiile si la termenele 

prevazute de lege; 

…………………………………………………………………………………………………… 

 Deasemenea art.19 din legea nr. 273/2006 prevede : 

” (1) Bugetele locale si celelalte bugete prevazute la art. 1 alin. (2) se aproba astfel:  

   a) bugetele locale, bugetele imprumuturilor externe si interne si bugetele fondurilor externe 

nerambursabile, de catre consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor, 

judetelor si de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz; (..) 

      (2) Pe parcursul exercitiului bugetar, autoritatile deliberative pot aproba rectificarea 

bugetelor prevazute la alin. (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. Rectificarilor bugetelor locale li se vor aplica aceleasi 

proceduri ca si aprobarii initiale a acestora, cu exceptia termenelor din calendarul bugetar”.  

          Temeiurile juridice al proiectului de hotărâre fiind : 

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

- 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” 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. 9/11.02.2022 privind aprobarea bugetului local  

        pentru anul 2022; 

        - adresa nr. 42184/02.09.2022 a AJFP Dâmbovita prin care s-a comunicat influiențele pentru 

trim III și IV ; 

-Contul de execuție al bugetului local la data de 06.09.2022  din care rezultă  majorării ale 

veniturilor la –cap.Suventii încălzire în sumă de 2894 lei precum și încasarea unor sume peste 

prevederile anuale ; 

 

          Astfel, având în vedere : 

-adresa nr. 42184/02.09.2022 a AJFP Dâmbovita prin care s-a comunicat influiențele pentru trim 

III și IVprecum și contul de execuție al bugetului local la data de 06.09.2022  din care rezultă  

majorării ale veniturilor la –cap.Suventii încălzire în sumă de 2894 lei precum și încasarea unor 

sume peste prevederile anuale, au determinat iniţierea proiectului de hotărâre menționat şi 

vă propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma iniţiată care îndeplineşte condiţiile 

de necesitate  , legalitate și oportunitate . 
 

  

 

 

 

                                                                                                            PRIMAR, 

 

 Radu STANCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


