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  H O T A R A R E 

privind aprobarea bugetului pe anul 2023  

 

 

 Consiliul Local al comunei Salcioara,judetul Dambovita intrunit in sedinta 

ordinara din data de  31.01.2023. 

Avand in vedere :   

         _proiectul de hotarare initiat de primarul localitatii inregistrat la nr. 1/03.01.2023  

         _referatul primarului de aprobare al proiectului de hotarare privind  aprobarea bugetului  

           local pe anul 2023,  inregisrat la   nr. 50/03.01.2023 

         _raportul de aprobare a proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului local pe  

           anul 2023, intocmit de contabilul primariei si  inregistrat la nr.50 /03.01.2023 

         _Anuntul si procesul-verbal privind transparenta decizionala asupra proiectului de 

           hotarare inregistrat  la nr. 51/03.01.2023 

         _avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local  Salcioara 

         _Legea  nr.368/ 2022  privind bugetul de stat pe anul 2023 

         _adresa nr. 61.950/28.12.2022 a A.J.F.P. Dambovita privind repartizarea sumelor   

           alocate din cotele defalcate din impozitul pe  venit pentru echilibrarea bugetelor locale  

           (04.02.01 si 04.02.04)  si a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de  

            stat (11.02.02 si 11.02.06) 

          _Hotararea Consiliului Judetean Dambovita nr. 16/06.01.2023 privind 

            repartizarea sumei de 38.176 mii lei, pe anul 2023, din impozitul pe venit 

            corespunzator cotei de 6% reprezentand fond la dispozitia Consiliului 

            Judetean Dambovita      

          _Hotararea Consiliului Judetean Dambovita nr. 17/06.01.2023 privind 

            repartizarea sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru  

            echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor si municipiilor (cod 04.02.04) 

            si a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor  

            locale ale comunelor, oraselor si municipiilor (cod 11.02.06)- estimari 2024-2026 

          _adresa nr. 1.252/11.01.2023 a A.J.F.P. Dambovita privind repartizarea sumelor   

            defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (11.02.02 si 11.02.06), pe trimestre 

         _prevederile art.1 alin.1 și alin.2 lit. a , art.19-20,art.23 alin.2 lit.a și art.39 din Legea  

           273/2006 actualizata,prevederile art.38, art.62-70 din Legea 500/2002 privind  

           Finantele Publice cu  modificarile și completarile ulterioare 

     _prevederile  art. 7 alin (1),(2) si (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta  

       decizionala în administratia publica, modificata și republicata 

         _prevederile  art.129 alin.4 lit a, art.139 alin.3 lit a, art 140 alin 1 si art 200 din  

           O.U.G. 57/2019 privind  Codul Admninistrativ cu completarile  

           si modificarile ulterioare 

         _In temeiul art.196 alin.1 lit. a din  O.U.G. 57/2019 privind Codul Admninistrativ  

           cu completarile  si modificarile ulterioare 



 

 

 

HOTARASTE  

 

Art.1_Veniturile bugetului local pe anul 2023 se aproba pe sectiuni si detaliat in suma 

           de  7.336 mii lei, conform anexei 1 care face parte din prezenta hotarare. 

 

Art.2_Cheltuielile bugetului local pe anul 2023 se aproba pe sectiuni si detaliat in suma 

 de 9.363 mii lei,conform anexei 2 care face parte din prezenta hotarare. 

 

 Art.3_Se aproba utilizarea excedentului bugetului local din anul 2022, în sumă de 2.027  mii  

           lei,  pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului local  al comunei 

           Salcioara ,  în cursul anului 2023, conform anexei  3 la prezenta. 

 

 Art.4_Se aproba lista de investitii , conform anexei 4 care face parte din prezenta . 

 

 Art.5_Se aproba „Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare”,  

           conform anexei 5 care face parte din prezenta . 

 

 Art.6_Se aproba nr. de personal permanent 26 din care 25 ocupate si 1 post vacant iar  

            suma cheltuielilor de personal  3.020 mii lei. 

 

 Art.7_Se aproba, pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap,  nr. de posturi  

            permanent 20   din care 12 ocupate si 8 posturi vacanțe. 

 

Art.8_ Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se obliga primarul comunei  Salcioara 

             si contabilul primariei,secretarul localitatii pentru comunicare in termen legal. 

               

 

 

          Hotararea a fost adoptata  cu 10 voturi ,, pentru” , cu 1 voturi  ,, impotriva”, cu  1 

voturi ,, abtinere”,  consilieri in functie 13, din care prezenti  12. 
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