
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

C O R N E Ş T I       

HOTĂRÂRE 

NR.35 din 31.10.2022 

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

 

       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.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.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; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1306/26.10.2022 privind alocarea unei sume din Fondul de 

rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele  

unități administrativ-teritoriale; 

-Contul de execuție al bugetului local la data de 27.10.2022  din care rezultă  că s-au înregistrat 

depășiri ale sumelor anuale planificate la unii indicatori ; 

- referatul compartimentului financiar contabilitate înregistrat cu nr.12839/27.10.2022;       

- proiectul de hotărâre înregistrat cu nr.46 din 28.10.2022 inițiat de primarul comunei Cornești; 

- referatul de aprobare al primarului comunei Corneşti înregistrat cu nr.12870/28.10.2022; 
- raportul de specialitate al compartimentului financiar contabilitate înregistrat cu 

nr.12921/28.10.2022;                              

- avizele consultative ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local Cornești. 

 

 

 



 

 

          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 COMUNEI CORNEŞTI adoptă prezenta hotărâre:      

 

                     Art.l. Se aprobă  rectificarea bugetului local pe trim.IV pentru anul  2022, astfel:                                                                            

 Venituri total:                                                                                                 276 mii lei  

             din care: 

             11.02.02 sume din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate     +   18 mii lei 

             11.02.06 sume din TVA pentru echilibrarebugete locale                             +  200 mii lei 

             07.02.03- tx.judiciară de timbre                                                                    +    10 mii lei   

             07.02.50-alte impozite și taxe pe proprietate                                                +    10 mii lei 

          30.02.05.30- alte venituri din închirieri și concesiuni                                      +    34 mii lei 

              36.02.50- alte venituri                                                                                  +      4 mii lei 

             Cheltuieli total:                                                                                                276 mii lei 

             din care :                                                                                                        

             51.01.03-Autoritati publice                                                                         +   53 mii lei 

                              10.01.01 salarii de baza                                                                +    27 mii lei 

                              20.01.08 posta,telef.                                                                     +   10 mii lei 

                              20.01.30 alte bunuri si serv.                                                         +   10 mii lei 

                              20.30.09.executare silita creante bugetare                                   +      6 mii lei 

             54.10.00  Alte servicii publice generale                                                     +   15 mii lei 

                             10.01.01 salarii de baza                                                                 +   15 mii lei 

             61.03.04 Ordine publica si siguranta nationala                                        +     2 mii lei 

                              10.01.01 salarii de baza                                                                +     2 mii lei 

            65.04.01 –Invatamant                                                                                   +   28 mii lei 

                              20.01.03 incalzit,iluminat.                                                            +   18 mii lei  

                              20.01.07 transport                                                                         +   10 mii lei  

             67.50.50 Alte servicii in domeniul culturii                                                 +   40 mii lei 

                             20.30.30 alte chelt.cu bunuri si serv.                                             +   20 mii lei 

                             20.30.09 executare silita creante bugetare                                    +   20 mii lei 

            70.06.00- Iluminat public                                                                             +   30 mii lei 

                            20.01.03  -incalzit,iluminat                                                            +   30 mii lei 

            74.05.01- Protectia mediului                                                                        +   80 mii lei 

                            20.01.04-apa canal,salubritate                                                        +   30 mii lei 

                            71.01.01 – constructii                                                                     +   50 mii lei 

             84.03.03. Transporturi                                                                                +   28 mii lei 

                             20.30.30 alte chelt.cu bunuri si serv.                                             +   28 mii lei 

            Art.2.Virarea în cadrul aceluiaș capitol a sumei de 6 mii lei astfel : 

  

Capitol Indicator Indicator 

51.01.03 10.02.06 10.01.01 

                         -6                     +6 

 

            Art.3. Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei prin compartimentul 

financiar –contabilitate. 

            Art.4. 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  . 

 

 

  PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                 CONTRASEMNAZĂ 

            Victor DAN                                                                        SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                                Gheorghiţa STAN      

 

 

 

 

 

        

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI 

LOCAL NR. 35/31.10.20221 

Operatiuni efectuate Data ZZ/LL/AN 

Semnatura 

persoanei 

responsabile sa 

efectueze 

procedura 

                                                           1                     2                 3 

Adoptarea hotararii1) s-a facut cu majoritate □ simpla  

□ absoluta  □ calificata2 
             31.10.2022   

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/

