
 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

         CORNEŞTI  

 

HOTĂRÂRE      

 Nr.49 din 27.12.2022                                      

pentru validarea dispoziţiei nr.636/21.12.2022 privind rectificarea bugetului local al 

comunei Corneşti, judeţul Dâmboviţa pe trimestrul IV pentru anul 2022  

 

 

         Consiliul Local al comunei Corneşti, judetul 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.19, art.20 alin.(1) lit.”c”, art.34 alin.(2), art.49 alin.(1) şi alin.(4), art.82 alin.(1) 

din Legea 273/2006 a finanţelor publice locale  cu modificările şi completările ulterioare; 

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

- Prevederile art. 2 alin. (2), art.6 alin.(3), art.30 alin.(1) lit.”c” din Legea nr. 24/2000 privind 

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

completările ulterioare; 

 - Prevederile art.1 alin.(2), art.3, art.5 lit.”cc”, art.87 alin.(1)-(3) alin.(5),  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.197 alin.(1)-(2) 

alin.(4)-(5), art.198 alin.(1)-(2), art. 140 alin. (1),  art.240 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ  cu modificările și 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; 

- hotărârea Consiliului local Cornești nr.34/31.10.2022 pentru validarea dispoziţiei 

nr.314/22.09.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Corneşti, judeţul Dâmboviţa pe 

trimestrul III pentru anul 2022 și a dispoziției nr. 315/28.09.2022 privind rectificarea bugetului 

local al comunei Corneşti, judeţul Dâmboviţa în trimestrul III pentru anul 2022; 

- dispoziția nr. 636/21.12.2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Corneşti, judeţul  

Dâmboviţa pe trimestrul IV pentru anul 2022;  

- proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Corneşti înregistrat cu nr. 63/22.12.2022; 

- referatul de aprobare al primarului comunei Cornești înregistrat cu nr. 15844/22.12.2022; 

- raportul de specialitate înregistrat cu nr. 15860/22.12.2022 al Compartimentului financiar 

contabilitate ; 

-avizele consultative ale comisiilor de specialitate al Consiliului local ; 

             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, 

 

 

              CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNEŞTI,  adoptă prezenta hotărâre :       

           

            Art.1.Se aprobă validarea dispoziției nr. 636/21.12.2022 privind rectificarea bugetului 

local al comunei Corneşti, judeţul Dâmboviţa pe trimestrul IV pentru anul 2022, conform anexei 

nr.1 la prezentul proiect de hotărâre. 

    Art.2. Prezenta hotărâre va fi 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, 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” . 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                     

   Adrian-Constantin ION                              SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,                                                                                                                             

                                                                                                   Gheorghiţa STAN 

 

 

 

 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 

49/27.12.20221 

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 
             27.12.2022   

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/


 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 

COMUNA CORNEŞTI 

PRIMAR 

D I S P O Z I Ţ I E 

Nr.636 din 21.12.2022 

privind rectificarea bugetului local al comunei Corneşti, judeţul Dâmboviţa în trimestrul IV 

pentru anul 2022 

               PRIMARUL COMUNEI CORNEŞTI,JUDEŢUL DÂMBOVIŢA. 

 Având în vedere: 

-  prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 Codul Civil cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile art.19, art.20 alin.(1) lit.”c”, art.21 alin.(2), art.23 alin.(2), art.34 alin.(2) art.49 

alin.(9), art.82 alin.(1) din Legea 273/2006 a finanţelor publice locale  cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- prevederile Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022;  

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1508/2022 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; 

- prevederile art.88, art.155 alin.(1) lit.,,c,, alin.(4) lit.”a”și ”b” coroborat cu art.129 alin.(2)lit.”b” 

și alin(4) lit.”a”și (b), art.197, art.198 alin.(1)-(2), art.200 și art. 243 alin.(1) lit.(e) din Ordonanța  

de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și 

completările ulterioare;  

-prevederile art.XXXII din Ordonanta de urgență nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-

bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte 

normative; 

- referatul înregistart cu nr.15725/20.12.2022 al Compartimentului financiar-contabil din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului prin care se propune rectificarea bugetului local ; 

- adresa nr. 60957/19.12.2022 a AJFP Dâmbovița prin care se comunică repartizarea sumelor 

defalcate din unele venituri ale bugetului de stat ; 

-adresa nr.29701/13.12.2022 a Consiliului Județean Dâmbovița prin care se comunică hotărârea 

nr.430/13.12.2022; 

             În temeiul art.196 alin.(1) lit.,,b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/ 2019 

privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare; 

 

               PRIMARUL COMUNEI CORNEŞTI ,emite prezenta dispoziţie: 

 

              Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Cornești în trimestrul IV           

pentru anul 2022, astfel :            

    Venituri total  din care:                                                                    + 465.78 mii lei  

04.05.00 – Sume repartizate din Fond  

La dispozitia Consiliului Judetean                                                           +     6  mii lei   

11.02.02 – Sume defalcate din unele venituri ale  

Bugetului de stat                                                                                      +   123  mii lei     

11.02.06 – Sume defalcate din taxa pevaloare 

adaugatapentruechilibrareabugetelor locale                                             +  150 mii lei                           

42.34.00 – Subventii pentru acordarea ajutorului pentru 

Încalzirea locuinte isi a suplimentului pentru energie 

Allocate pentru consumul de combustibili solizisi/sau petrolieri.             +  186,78 mii lei 

Cheltuieli total din care :                                                                         +  465.78 mii lei 

Cap. 51.01.03 – Autoritati executive                                                       +    40 mii lei 

 

 



 

 

 

 20.30.09 – Executare silita a creantelor bugetare                                      +      6 mii lei 

       20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                    +    34 mii lei 

 

Cap. 65.50.00 – Alte cheltuieli in domeniul invatamantului                +   123 mii lei 

         57.02.03 – Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita         +   123 mii lei 

 

Cap. 67.50.00 – Alte servicii in domeniile culturii, 

Recreeri si religiei                                                                                     +    45mii lei 

         20.30.09 – Executare silita a creantelor bugetare                              +    20 mii lei 

         20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri si  servicii                                 +    25 mii lei 

 

 

Cap. 68.05.02 – Asistenta sociala in caz de invaliditate                        +     31 mii lei 

  57.02.01 – Ajutoare sociale in numerar                                                    +    31  mii lei 

 

Cap. 68.15.01 – Ajutor social                                                                   +  186.78  mii lei  

57.02.01 – Ajutoare sociale in numerar                                                      +  186.78  mii lei 

 

 Cap. 74.05.01– Salubritate                                                                      +    40 mii lei  

20.01.04-                                                                                           +    40 mii lei 

             Art.2. Se aprobă virarea de credite astfel : 

 

 

 

  

            

                               

           Art.3. In prima sedinţă a autorităţii deliberative se vor valida modificările aduse bugetului 

local prevăzute la art.1 și 2.  

           Art.4.Compartimentul financiar-contabil va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

dispoziţii. 

           Art.5. Prezenta dispoziţie va fi comunicată de către secretarul general al comunei 

Corneşti, Instituţiei Prefectului- judeţul Dâmboviţa, Compartimentului contabilitate – financiar şi 

va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare în format electronic pe pagina de internet 

www.comunacornesti.ro –MONITORUL OFICIAL LOCAL, subeticheta  ”Dispozițiile 

autorității executive” . 

 

 

                                  PRIMAR , 

                           Radu STANCU                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU     

                                                                                                       LEGALITATE 

                                                                               SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 

                                                                                                      Gheorghiţa STAN 

 

 

 

 

Capitol Subcapitol Anulari Suplimentari 

65.50.00 57.02.03 -123  

68.05.02 10.01.01  + 107 

68.05.02 57.02.01  +16 

http://www.comunacornesti.ro/

