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      CONSILIUL LOCAL                                                              
       

Proiect de hotărâre
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Negrilești  pe anul 2023

 

           Consiliul local al comunei Negrilești,județul Bistrița-Năsăud convocat în ședință ordinară
în data de .....................2023.
      Având în vedere:
     -referatul de aprobare întocmit de primarul comunei Negrilesti
     -raportul de specialitate nr................... întocmit de doamna Stir Alina  din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Negrilești.
     -prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/2022.
     -prevederile art.2(1) pct.50,51 și(2)(6), art.14(6)-(8),art. 19(1), art.20 (1) lit.a,art.25, art.26,
art.32  (1),(2),art.  33(1)-(5),(7)-(9),  art.39,  art.41,  art.42,  art.44(1),  art.45  și  art.46  din  art.26,
art.32(1),(2),  art.33 (1)-(5),(7)-(9),  art.39,art.41,art.42,  art.44(1),  art.45 și  art.46 din Legea nr.
273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
     -prevederile Hotărârii Consiliului Local Negrilești nr 40/2022privind aprobarea taxelor și
impozitelor locale pentru anul 2023;
      -Decizia nr.12/2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud privind
repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxe pe valoarea adaugată
pentru bugetele locale pe anul 2023 și a estimărilor pentru anii 2024-2026 conform prevederilor
Legii bugetului de stat pe anul 2023,nr. 368/ 19.12.2022;
     -Decizia nr. 13/2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud privind
repartizarea  pe  unități  administrativ  teritoriale  a  sumelor  defalcate  din  unele  venituri  ale
bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor în vederea elaborării și fundamentării bugetelor
locale pe anul 2023 și a estimărilor pentru pentru anii 2024-2026 conform prevederilor Legii
bugetului de stat pe anul 2023,nr. 368/ 19.12.2022.
    -Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.  1/2023 privind repartizarea pe unități
administrativ  teritoriale  în  anul  2023  a  fondului   la  dispoziția  Consiliului  Județean  Bistrița
Năsăud și  a  estimărilor  pe  anii  2024-2026 din  cote  defalcate  din  impozitul  pe  venit  pentru
echilibrarea  bugetelor  locale  și  sumele  defalcate  din  taxa  pe  valoarea  adăugată  pentru
echilibrarea bugetelor locale;
    -prevederile art.129 alin. 1, alin.4 lit.a ,art. 139 alin.1 și alin. 3 lit. a, din Ordonanța de Urgență
nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;
          -procesul-verbal nr. 9/6.01.2023 de afișare a proiectului bugetului local de venituri și 
cheltuieli al comunei Negrilești pe anul 2023;



     -avizul comisiilor de specialitate;
     În temeiul art.196 alin. 1 lit.a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ cu modificările și cheltuielile ulterioare.

– HOTĂRĂŞTE:
ART.1.(1)  Se  aprobă  bugetul  general  centralizat  de  venituri  şi  cheltuieli  al  comunei

Negrileștipe anul 2023 la venituri în sumă de 6 443 mii lei la cheltuieli în sumă de  8 855  mii lei,
conform anexei nr.1 (formular cod 11);

(2)Aprobarea bugetului general centralizat de venituri si cheltuieli al comunei Negrilesti
pe  anul  2023  s-a  facut  cu  respectarea  prevederilor  art  14  alin  7  din  Legea  273/2006  cu
modificarile și completarile ulterioare 

ART .2.(1) Se aprobă bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole pe anul
2023 , la venituri în sumă de    6 443 mii lei iar la cheltuieli în sumă de  8 855  mii lei,  conform
anexei nr.2 (formular cod 11/01);

                (2) Se aprobă bugetul pe titluri de cheltuieli pe capitole, articole şi aliniate, pe anul
2023 şi estimări pentru anii 2024-2026 conform Anexei 3 (formular 11/06) după cum urmează:

a) secţiunea de funcţionare cu venituri în sumă de 4 616  mii lei şi cheltuieli în sumă de
4 876 mii lei;

   b) secţiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de  1827 mii lei şi cheltuieli în sumă de
3979 mii lei;

    (3) Se aproba utilizarea excedentului din anii precedenti  in suma de 2412 mii lei astfel 
    -      260 mii lei se utilizează in sectiunea de functionare păstrându-se destinatia
     -   2152 mii lei  se utilizează in sectiunea de dezvoltare pentru investiții 
       ART.3. Se aprobă programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare
pe anul 2023  conform anexei nr.4 (formular cod 14);

ART.  4.  Se  aprobă  Programul  sectorial  de  investiții  publice  conform  anexei  nr.4a
( formular cod 15.01.)

ART.5. Se aprobă fişa obiectivului, proiectului şi categoriei de investiţii conform anexelor
nr.4/1-4/11(formular cod 15);

ART.6.   Anexele nr.1- 4/11 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.7.. Prezenta hotărâre s-a adoptat cu ___ voturi „pentru”, ___ „abţineri”, ____ voturi

„împotrivă” (majoritate absolută).
.ART.8. Secretarul general al UAT va comunica prezenta hotărârea cu: 
- Primarul  comunei Negrilești; 
- Compartimentul financiar-contabil 
- Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud
- Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud.

Primar ,                                                              Aviz de legalitate,
            Costin Dumitru                                                    Secretar general al UAT,

                                                                       Muresan Dănuta-Domnica

     



    ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
PRIMĂRIA Negrilești
   PRIMAR
Nr. 6/3.01.2023

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere:
   -prevederile  Hotărârii  Consiliului  Local  Negrilești  nr  40/2022privind  aprobarea  taxelor  și
impozitelor locale pentru anul 2023;
      -Decizia nr.12/2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud privind
repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxe pe valoarea adaugată
pentru bugetele locale pe anul 2023 și a estimărilor pentru anii 2024-2026 conform prevederilor
Legii bugetului de stat pe anul 2023,nr. 368/ 19.12.2022;
     -Decizia nr. 13/2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud privind
repartizarea  pe  unități  administrativ  teritoriale  a  sumelor  defalcate  din  unele  venituri  ale
bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor în vederea elaborării și fundamentării bugetelor
locale pe anul 2023 și a estimărilor pentru pentru anii 2024-2026 conform prevederilor Legii
bugetului de stat pe anul 2023,nr. 368/ 19.12.2022.

Este necesar și oportun să fie elaborat și aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru
anul 2023. Supun la vot proiectul de hotărâre aşa cum a fost iniţiat de către executiv, proiect
întocmit conform necesităţilor de funcţionare şi dezvoltare a UAT fiind necesar și oportun
pentru funcționarea instituției/  realizarea  investițiilor/  funcționarea uității  de învățământ  și
asigurarea serviciilor către populația comunei.

Dispun  totodată  în  temeiul  prevederilor  art.  136   alin.(3)  din  codul  administrativ
comunicarea proiectului de hotărâre către secretarul comunei care va transmite proiectul spre
comisiile de specialitate organizate în cadrul consiliului local pentru acordarea avizului 

     

PRIMAR,
Costin Dumitru


