
        ROMÂNIA 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA                                                                       Nr.1 din 03.01.2023 

 COMUNA CORNEŞTI 

         PRIMAR 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea bugetului local pentru anul 2023 

 

          PRIMARUL COMUNEI CORNEŞTI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA. 

Având în vedere: 

- Prevederile art. 15 alin. (2), art .56, art.120 alin. (1), art. 121 alin.(1) şi (2) şi art. 139 alin. (2) 

din Constituţia României, republicată; 

- Prevederile art. 4 şi art. 9 paragraful 3 din Carta europeana a autonomiei locate, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- prevederile legii nr.368/2022 -legea bugetului de stat pentru anul 2023; 

- prevederile art.1 alin.(1)alin.(2) lit.”a”, art.19 alin.(l), art.20 alin.(l) lit.”a”, art.23 alin.(l) şi 

alin.(2) lit.”a”, art.39 şi art.41, art.58 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 2 alin. (2), art.6 alin.(3), art.30 alin.(1) lit.”c , art.41, art.50, art.62, art.80-83  

din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.16  din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice , cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 - prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională cu  modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile art.87 alin.1-3 alin.5, art.88, art.154, art. 129 alin.(2) lit.,,b”alin.(4) lit,,a„ coroborat 

cu art.155 alin.(1) lit.”c” alin.(4) lit.”b”, art.197 alin.(1)-(2) (4)-(5), art.198(1)-(2), art.200, 

art.243 alin.(1) lit.”a” și ,,lit.”e” din Ordonanța  de Urgență nr.57/2019 privind Codul 

administrativ; cu modificările şi completările ulterioare; 

-adresa nr.13719/24.03.2022 a Instituţiei Prefectului- judeţul Dâmboviţa prin care se comunică 

numărul maxim de posturi pentru anul 2022; 

- adresa nr.61950/28.12.2022 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Dâmboviţa prin care 

se comunică  repartizarea de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat; 

         In temeiul art.136 alin.(1), art. 139 alin.(1) alin.(3)  lit.”a”și art 196 alin.(1)  lit.,,a” din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ,  cu modificările 

şi completările ulterioare  ,                                          

 

SE PROPUNE : 

 

          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. 

          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.Hotărâre va fi adusă la îndeplinire de primar comunei prin compartimentul 

financiar contabilitate. 

           Art.4.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  . 

 

 

 

 

 

                         Inițiator                                                             Avizat pentru legalitate, 

                             PRIMAR,                                             Secretarul general al  comunei Cornești 

            Radu STANCU      Gheorghița STAN 
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 NR.41/03.01.2023 
 

REFERAT DE APROBARE 

 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2023 

 

                 În conformitate cu art. 39, alin. (6) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare proiectul de buget local se aprobă de 

autoritățile deliberative în termen de maximum 45 de zile de la data publicării Legii 

bugetului de stat în Monitorul Oficial.  

                 Bugetul de stat pe anul 2023 a fost aprobat prin legea nr.368/2022 -legea bugetului 

de stat pentru anul 2023.                      

                 Legea bugetului de stat stabilește structura veniturilor și destinația cheltuielilor 

bugetelor locale, regimul acestora, precum și responsabilitățile institutiilor publice implicate 

în procesul de execuție al acestora, iar Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 

cu modificările și completările ulterioare stabilește principiile, cadrul general și procedurile 

privind formarea, administrarea, angajarea și utilizarea fondurilor publice locale, precum și 

responsabilitățile autorităților administrației publice locale. 

                 

           Proiectul de buget întocmit în conformitare cu prevederile menționate mai sus si cuprinde:    

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

             -  Cheltuielile bugetului local în sumă totală de  10787 mii lei. 

            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. 
 

             Fundamentarea veniturilor proprii ale bugetului local, conform Legii nr. 273/2006 

privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, se bazează pe 

constatarea și evaluarea materiei impozabile și a bazei de impozitare, în funcție de care se 

calculează impozitele și taxele aferente, ținându-se cont de - Hotărârea Consiliului local Cornești 

nr. 15 din 20.04.2022 privind indexarea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 

2023 și Hotărârea Consiliului local Cornești nr.48/27.12.2022 privind stabilirea impozitelor şi 

taxelor locale pentru anul fiscal 2023 și prorogarea termenului prevăzut la art.5 din Hotărârea nr. 

32 din 12.09.2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023, 

 evaluarea serviciilor prestate și a veniturilor obținute din acestea, în scopul evaluării corecte a 

veniturilor.  

            Cheltuielile bugetului local sunt fundamentate, dimensionate şi repartizate pe 

destinaţii, respectiv pe acţiuni, activitaţi, programe, proiecte, obiective şi se efectuează în 

concordanţa cu atribuţiile care îi revin autorităţii administaţiei publice locale, cu prioritățile 

stabilite de acesta, în vederea funcţionarii şi în interesul colectivităţii locale.  

            Stabilirea cheltuielilor bugetului local s-a efectuat în strictă corelare cu posibilităţile 

reale de încasare a veniturilor, estimate a se realiza, iar pe parcursul anului 2023, pe lângă 

măsurile de reducere a cheltuielilor neeficiente se va proceda la creșterea gradului de 



colectare a veniturilor proprii. 

 

 

 

           Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 136 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun spre aprobare proiectul de  

hotarare privind aprobarea bugetului local pentru anul 2023, Compatimentul financiar 

contabilitate va întocmi raportul de specialitate pe care îl va susține în fața comisiilor de 

specialitate în vederea avizarii. 

            Proiectul de hotărâre însoțit de întreaga documentație va fi prezentat spre dezbatere și 

aprobare Consiliului Local al comunei Cornești . 

 

 

 
 

PRIMAR, 

 Radu STANCU 

 

 

 

 

 

 

CORNEȘTI 03.01.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


