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                                                                AMENDAMENT NR.1 

 

La proiectul   de   hotărâre nr. 1/03.01.2023 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2023 

 

 

INIȚIATOR: Radu STANCU -primar 

Tip amandament: 
I .Completarea proiectului de hotărâre la art.1 astfel : 

Art.1.Aprobarea bugetului local pentru anul 2023, astfel: 

             - Veniturile bugetului local în sumă totală de  10428 mii lei ; 
                   -  Cheltuielile bugetului local în sumă totală de  10787 mii lei, 

              ”conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.” 

                II.Completarea cu art. 3 : 

           (1)  ”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 .” 

    III.Renumerotarea   articolelor  din proiectul de hotărâre astfel : 

.          Art.l. Aprobarea bugetului local pentru anul 2023, astfel: 

             - Veniturile bugetului local în sumă totală de  10428 mii lei ; 

             -  Cheltuielile bugetului local în sumă totală de  10787 mii lei, conform anexei 1 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

          Art.2 Excedentul bugetului local pe anul 2019- 2022 în suma totală de  359 mii lei se 

utilizează pentru acoperirea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare . 

- 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 - 47 posturi. 

-  

           Art.3 (1)  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. Hotărâre va fi adusă la îndeplinire de primar comunei prin compartimentul 

financiar contabilitate. 

           Art.5.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  . 

                                             

Motivație  : 

 -prevederile art.5 alin.(3) ,art.20 alin.(1) lit.”i”,art.26 alin(6) și (10) din Legea nr.273/2006  

privind finantele publice locale cu modificările și completările ulterioare,care prevede : 

http://www.comunacornesti.ro/


 

 

”(1) Veniturile si cheltuielile se grupeaza in buget pe baza clasificatiei bugetare aprobate de 

Ministerul Finantelor Publice.  

   (2) Veniturile sunt structurate pe capitole si subcapitole, iar cheltuielile pe parti, capitole, 

subcapitole, titluri, articole, precum si alineate si paragrafe, dupa caz.  

  "(21) Bugetele structurate potrivit alin. (2) se aproba si pe sectiunile prevazute la art. 2 alin. (1) 

pct. 50 si 51." 

  Articolul 26 alin.(21), completat de art.I pct.14 din OUG 63/2010  

   (3) Cheltuielile prevazute in capitole si articole au destinatie precisa si limitata.  

   (4) Numarul de personal, permanent si temporar, precum si fondul salariilor de baza se 

aproba distinct, prin anexa la bugetul fiecarei institutii publice. Numarul de salariati aprobat 

fiecarei institutii publice nu poate fi depasit.  

   (5) Cheltuielile de capital se cuprind la fiecare capitol bugetar, in conformitate cu creditele de 

angajament si cu duratele de realizare a investitiilor.  

   (6) Programele se aproba ca anexe la bugetele prevazute la art. 1 alin. (2).  

  Articolul 26, alineatele (7)-(9) abrogate de art.I pct.15 din OUG 63/2010  

   (10) Veniturile bugetelor locale sunt prevazute in anexa nr. 1, iar cheltuielile acestora in  

anexa nr. 2 la prezenta lege. ” 

 

 

 PRIMAR, 

                                                                                                       Radu STANCU 
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