
ROMANIA          PROIECT,  

JUDETUL GORJ        Nr.655/03.02.2023 

COMUNA BERLESTI  

CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTARARE 

privind aprobarea bugetului local al comunei Berlești, județul Gorj, pe anul 2023 

 

 

Consiliul Local al comunei Berlești, județul Gorj;  

Având în vedere : 

- Referatul de aprobare nr. 659 din 03.02.2023 întocmit de Primarul comunei Berlești privind 

aprobarea bugetului local al comunei Berlești, ca instrument de prezentare și motivare; 

- Raportul de specialitate nr.660 din 03.02.2023 al Compartimentului financiar – contabil cu 

privire la aprobarea bugetului local al comunei Berlești; 

- Adresa nr.593 din 01.02.2023 a Școlii Gimnaziale Lihulești prin care înaintează bugetul pentru 

anul 2023; 

- Decizia nr.1/27.01.2023 privind repartizarea sumelor defalcate din taxe pe valoarea adăugată 

pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate de la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor pentru 

anul 2023 și estimări pentru anul anii 2024, 2025 și 2026; 

- Decizia nr.33/29.12.2022 privind repartizarea sumelor defalcate din taxe pe valoarea adăugată 

pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate de la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor pentru 

anul 2023 și estimări pentru anul anii 2024, 2025 și 2026; 

- Decizia nr.32/28.12.2022 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea 

bugetelor locale; a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale  

pentru anul 2023 și estimări pentru anii 2024, 2025 și 2026; 

- Adresa Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Craiova – Administrația Județeană a 

finanțelor Publice Gorj nr.13069 / 28.12.2022 prin care au fost comunicate estimările pentru anii 

2023, 2024 ,2025 , 2026 a cotelor defalcate din impozitul pe venit ;    

- Adresa Consiliului Județean Gorj nr.1864/03.02.2022 privind sumele repartizate unității 

noastre pentru anul 2023 și estimările pentru anii 2024, 2025 și 2026, aprobat prin H.C.J Gorj 

nr.53/26.03.2021;  

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr.368/19.12.2022  a  bugetului de stat pe anul 2023;  

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul comun al ministrului administrației şi internelor şi ministrului finanțelor publice nr. 

244/2.651/2010 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14, alin. (7), ale art. 

57, alin. (21 ) şi ale art. 761 , alin. (1), lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 

prin care se stabilesc metodologiile privind calculul gradului de realizare a veniturilor proprii ale 

unităților administrativ-teritoriale, stabilirea indicatorilor raportați la execuția bugetelor locale şi 

macheta de aprobare a bugetului general consolidat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale; 

- Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările 

și completările ulterioare;  

- Ordonanța de urgență nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

- Ordonanța de urgență nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 

termene, precum și pentru modificarea şi completarea unor acte normative;  

- Ordonanța de urgență nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în 

cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;  

- Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 

modificările și completările ulterioare; 



- Hotărârea de Guvern nr. 1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară 

garantat în plată; 

- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 4271 din 15.12.2022 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2022; 

 
- Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările si completările ulterioare;  

- prevederile art. 129, alin. (4), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările si completările ulterioare; 
 

În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1), si (3) lit. ”a” și ale art. 196, alin. (1), lit. ”a” din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,  

  

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 (1) Se aproba  bugetul local pe anul 2023 al comunei Berlești, județul Gorj, detaliat la 

venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe părți, capitole si subcapitole, paragrafe, 

respectiv titluri , articole si alineate. 
(2) Se aprobă bugetul local al comunei Berlești, județul Gorj pe anul 2023 la partea de 

venituri în suma de 12.634 mii lei și la partea de cheltuieli în suma de 12.641,70 mii lei, conform 

anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2  Se aprobă Bugetul local al comunei Berlești, județul Gorj, la secțiunea de funcționare 

cu venituri in suma de 5.336 mii lei si cu cheltuieli in suma de 5.336 mii lei  iar la secțiunea de  

dezvoltare cu venituri in suma de 7.298 mii lei si cu cheltuieli in suma de  7 305,70 mii lei, conform 

anexei  nr.1, parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.3 Se aproba Programul de investiții al comunei Berlești  pe anul 2023, conform anexei 

nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.4 Se aproba numărul maxim de posturi pe capitole bugetare  ale comunei Berlești, 

conform anexei  nr. 3 , parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.5 Se aproba utilizarea excedentului din anii precedenți , în sumă de 7,70 mii lei în cadrul 

secțiunii de dezvoltare . 

Art.6 Se aproba estimările pentru anii 2024-2026, conform anexei nr.1, parte integranta din 

prezenta hotărâre . 

Art.7  Prin grija Secretarului general al comunei Berlești, prezenta hotărâre va fi transmisă 

Instituției prefectului Judeţului Gorj pentru verificarea legalităţii, Primarului comunei Berlești, 

Compartimentului financiar – contabil pentru cunoaştere și punere in aplicare. 

 

 

PRIMARUL COMUNEI  

    Iulian BERLESCU                                     AVIZAT, 

                    Secretar general al comunei 

                Eugen ARGEȘANU 

 
              COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,  

                      Inspector superior 

                      Claudia CHIRITA 

 

 

 

 

 



ROMANIA  

JUDEȚUL GORJ 

COMUNA BERLEȘTI 

PRIMAR,          Nr. 659 

          Data 03.02.2023 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Berlești, județul 

Gorj, pe anul 2023 

 

Bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Berlești s-a elaborat în conformitate cu 

prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare, precum și a Legii nr.368/19.12.2023 – legea bugetului de stat pe anul 2023.  

 În conformitate cu prevederile legale, mai sus menționate, bugetele locale se aprobă de 

consiliile locale, în termen de maximum 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii bugetului de stat. 

Bugetul de Stat pentru anul 2023 a fost aprobat și publicat în Monitorul Oficial în data de 19 

decembrie 2022.  

 În temeiul art.39 alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare, autoritățile publice locale au obligația de a aduce la 

cunoștința cetățenilor proiectul bugetului de venituri și cheltuieli aferente anului în curs, în vederea 

informării acestora.  

 Bugetul local al comunei Berlești pentru anul 2023 este orientat către dezvoltarea comunei, 

astfel mai mult de jumătate din acesta  fiind alocat investițiilor.   

Bugetul local al comunei Berlești pe anul 2023 este structurat pe două secțiuni, după cum 

urmează:  

1. Secțiunea funcționare : venituri în sumă de 5.336 mii lei și cheltuieli în sumă de  

5.336  mii lei  

2. Secțiunea dezvoltare : venituri în sumă de 7.298 mii lei și cheltuieli în sumă de  

7.305,70 mii lei.  

Bugetul local al comunei, este detaliat atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, 

pe capitole şi subcapitole, conform anexelor nr.1 și nr.2, care fac parte integrantă din proiectul de 

hotărâre.  

Cod 

indicator 

  

                                         Denumire indicator 

Prevedere 

bugetară 

2023 

mii lei 

 VENITURI  12.634 

03.02.18 Impozitul pe venituri din transferul proprietăților imobiliare din 

patrimoniul personal 

4 

04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit 214 

04.02.04 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale  

679 

04.02.05 Sume repartizate din fondul de rezervă la dispoziția Consiliului 

Județean 

535 

07.02.00 Impozite și taxe pe proprietate 224,80 

11.02.02 Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate 

la nivelul comunelor 

1.718 

11.02.05 Sume defalcate din TVA pentru drumuri - 

11.02.06 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 917 



16.02.02 Taxă mijloace de transport  117,90 

16.02.03 Taxe pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare - 

16.02.50 Alte taxe pentru utilizarea bunurilor , autorizarea utilizării bunurilor 

sau pentru desfășurarea de activități 

- 

30.02.05 Venituri din concesiuni și închirieri 7,70 

33.02.08 Venituri din prestări servicii 400 

33.02.50 Alte venituri din prestări servicii și alte activități - 

34.02.02 Taxe extrajudiciare de timbru 523,30 

34.02.50 Alte venituri din taxe administrative 200 

35.02.01 Venituri din amenzi 64 

36.02.50 Alte venituri 1.085,80 

42.02.34 Ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne 340 

42.02.41 Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății 71,50 

42.02.65 Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală 5.032 

43.02.34 Sume alocate din ABCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare 

sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte 

funciara 

 

500 

48.02.04.01 Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent - 

 CHELTUIELI 12.641,70 

 Cheltuieli curente, din care:  5.336 

 Cheltuieli de personal 2.456,50 

 Bunuri și servicii 1.771,50 

 Asistență socială 851 

 Burse 257 

 Active nefinanciare 7.305,70 

 DETALIEREA CHELTUIELILOR PE CAPITOLE BUGETARE  

51.02. AUTORITĂȚI PUBLICE, din care 1 876 

Titlul 10  Cheltuieli de personal 1 187 

Titlul 20 Bunuri și servicii 539 

Titlul 70 Active nefinanciare   150 

65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT, din care 804,50 

Titlul 10  Cheltuieli de personal 10 

Titlul 20 Bunuri și servicii 338,50 

Titlul 57 Tichete sociale pentru grădiniță și tichete acordate pentru cheltuieli 

sociale 

49 

Titlul 59 Burse 257 

Titlu 71 Active nefinanciare 150 

66.02 SĂNĂTATE, din care:  121,50 

Titlul 10  Cheltuieli de personal 71,50 

Titlul 20 Bunuri și servicii - 

Titlul 70 Active nefinanciare (Reabilitare,extindere, modernizare si dotare, 

camin cultural Parau Viu) 

50 

67.02 CULTURĂ, din care 220 

Titlul 10  Cheltuieli de personal - 

Titlul 20 Bunuri și servicii 50 

Titlu 71 Active nefinanciare  170 

68.02 ASISTENȚĂ SOCIALĂ , din care 1.990 

Titlul 10  Cheltuieli de personal 1.188 

Titlul 57 Asistență socială, din care:  802 

 - Indemnizații persoane cu handicap 442 



 - Ajutoare de urgență și înmormântare 20 

 - Ajutoare încălzire  340 

70.02 DEZVOLTARE PUBLICĂ, din care:  2.160 

Titlul 20  Bunuri și servicii (iluminat public și consum energie electrică) 465 

Titlul 70 Active nefinanciare 1.695 

74.02 PROTECȚIA MEDIULUI , din care :  3.953,70 

Titlul 20  Bunuri și servicii  (Salubrizare) 226 

Titlul 70 Active nefinanciare  (Canalizare în comuna Berlești) 3.727,70 

84.02. TRANSPORTURI 1.516 

Titlul 20  Bunuri și servicii   153 

Titlul 70 Active nefinanciare   1.363 

Excedentul din anii precedenți, in sumă de 7,70  mii lei , va fi utilizat  în cadrul secțiunii de 

dezvoltare ; 

Lista obiectivelor de investiții care se vor realiza din bugetul local al comunei Berlești în anul 

2023, este constituită în anexa nr.3 la proiectul de hotărâre.  

Resursele financiare ale bugetului local, se constituie din impozitele şi taxele de la persoane 

fizice şi juridice, stabilite în condiţiile legii, cote defalcate din impozitul pe salarii, din alte venituri 

precum și din alte surse de finanțare legal constituite.  

La propunerea prevederilor bugetare, la partea de venituri, s-a ținut cont de încasarea 

debitelor anului 2022, de impozitele si taxele locale care urmează a fi încasate până la 31.12.2023, 

de sumele si cotele din impozitul pe venit, cat si sume defalcate din TVA. 

Trebuie precizat faptul ca realizarea cheltuielilor planificate depinde de realizarea veniturilor. 

 Menționăm că s-a ținut cont de lucrările urgente si necesare a fi efectuate în folosul 

colectivității  locale.  

Așa cum rezultă din prevederile art. 129, alin.2, lit. ,,b'' din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, Consiliul local exercită atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a 

comunei, orașului sau municipiului, iar conform alin.4, lit.,,a” din același act normativ, consiliul 

local aprobă, la propunerea primarului, bugetul unității administrativ-teritoriale, virările de credite, 

modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar.  

Având în vedere cele susmenționate, supun Consiliului local al comunei Berlești spre 

competentă analiză, dezbatere și aprobare bugetul local al comunei Berlești pe anul 2023. 

 

 

PRIMARUL, 

Iulian BERLESCU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 
JUDEŢUL GORJ 
PRIMĂRIA COMUNEI BERLEȘTI  
COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL 
Nr.660 din 03.02.2023 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
La Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Berlești, 

judeţul Gorj pe anul 2023 
 
 

   
În conformitate cu prevederile: 
- Adresa nr.106 din 30.02.2022  a Școlii Gimnaziale Lihulești prin care înaintează bugetul 

pentru anul 2023; 

- Decizia nr.1/27.01.2023 privind repartizarea sumelor defalcate din taxe pe valoarea adăugată 

pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate de la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor pentru 

anul 2023 și estimări pentru anul anii 2024, 2025 și 2026; 

- Decizia nr.33/29.12.2022 privind repartizarea sumelor defalcate din taxe pe valoarea adăugată 

pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate de la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor pentru 

anul 2023 și estimări pentru anul anii 2024, 2025 și 2026; 

- Decizia nr.32/28.12.2022 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea 

bugetelor locale; a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale  

pentru anul 2023 și estimări pentru anii 2024, 2025 și 2026; 

- Adresa Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Craiova – Administrația Județeană a 

finanțelor Publice Gorj nr.13069 / 28.12.2022 prrin care au fost comunicate estimările pentru anii 

2023, 2024 ,2025 , 2026 a cotelor defalcate din impozitul pe venit ;    

- Adresa Consiliului Județean Gorj nr.1864/03.02.2022 privind sumele repartizate unității 

noastre pentru anul 2023 și estimările pentru anii 2024, 2025 și 2026, aprobat prin H.C.J Gorj 

nr.53/26.03.2021;  

În conformitate cu prevederile: 

- Legii nr.359/22.12.2022 – legea bugetului de stat pe anul 2023;  

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;  

- Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările 

și completările ulterioare;  

- Hotărârea de Guvern nr. 1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară 

garantat în plată; 

- Hotărârea de Guvern nr. 1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară 

garantat în plată; 

- Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările si completările ulterioare;  

Bugetul local al anului 2023 este în sumă de 12.634 mii lei la partea de venituri şi 12.641,70 mii 

lei la partea de cheltuieli, diferenţa de 7,70 mii lei fiind acoperită din soldul excedentului anului 

2022, formată din :  

 

Bugetul este structurat pe 2 secţiuni după cum urmează: 

1. Secţiunea funcţionare : venituri în sumă de 5.336 mii lei şi 

cheltuieli în sumă de 5.336 mii lei  

2. Secţiunea dezvoltare : venituri în sumă de 7.298 mii lei şi cheltuieli 

în sumă de 7.305,70 mii lei. 



Bugetul local al oraşului , detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole este prevăzut în anexa 

nr.1, iar la cheltuieli detaliat pe capitole, subcapitole şi articole ,este prevăzut în anexa nr.2 , care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Trebuie menţionat faptul că, realizarea cheltuielilor planificate depinde de realizarea veniturilor, 

ca urmare la partea de venituri se poate depăşi planul, pe când la partea de cheltuieli limita este 

maximă. 

 

1.SECŢIUNEA FUNCŢIONARE  

 

VENITURI ÎN SUMĂ DE 5.336 MII LEI DUPĂ CUM URMEAZĂ: 

- impozit pe venit din transfer de proprietate (cod 03.02.18) – 4 mii lei  

- cote defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01) – 214 mii lei  

- cote defalcate din impozitul pe venit ( cod 04.02.04 ) – 679 mii lei 

- sume repartizate din fondul la dispoziția CJ ( cod 04.02.05 ) – 535 mii lei  

- impozit pe clădiri (cod 07.02.01) – 46,30 mii lei  

- impozit pe teren cod (07.02.02) – 178,50 mii lei 

- sume defalcate din TVA pt. finanţarea cheltuielilor descentralizate (cod 11.02.02) – 1 718 mii 

lei  

- sume defalcate din TVA pt. echilibrarea bugetelor locale (cod 11.02.06) – 917 mii lei  

- impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02) – 117,90 mii lei  

- venituri din concesiuni şi închirieri (cod 30.02.05.30) –  7,70 mii lei  

- venituri din prestări de servicii (cod 33.02.08) – 400 mii lei  

- venituri din taxe administrative  (cod.34.02) – 723,30 mii lei  

- venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate cf. dispoziţiei legale (cod 35.02.01.02) – 64 mii 

lei  

- alte venituri (cod.36.02.50) –1.085,80 mii lei  

- ajutoare pentru încălzirea locuinței cu lemne , cărbuni și combustibili petrolieri ( cod 42.02.34) 

– 340  mii lei  

-subventii de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății – 71,50 mii lei 

-Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrărilor de înregistrare sistematică din 

cadrul Programului național de cadastru și carte funciară – 500 mii lei  

–  vărsăminte din secţiunea funcţionare pentru finanţarea secţiunii dezvoltare a bugetului local 

(cod 37.02.03) – - 2.266 mii lei . 

 

CHELTUIELI TOTALE 5.336 MII LEI DUPĂ CUM URMEAZĂ: 

Cap.51- Autorităţi executive (cap.51.02.01.03) – TOTAL 1 726 mii lei  

- Chelt.de personal (10) – 1 187  mii lei  

- Chelt. materiale (20) – 539 mii lei  

Cap.65 - ÎNVĂŢĂMÂNT (cap.65.02) – TOTAL 645,50 mii lei  

- Chelt. de personal (10) – 10  mii lei  

- Bunuri și servicii (20) – 338,50 mii lei 

- Asistenţă socială (57)  – 49 mii lei  

- Burse (59) – 257 mii lei  

Cap.66 - SĂNĂTATE (cap.66.02) – TOTAL 71,50 mii lei  

- Chelt. de personal (10) – 71,50  mii lei  

Cap.67 – CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE (cap.67.02) – TOTAL 50 mii lei  

- Bunuri și servicii (20) – 50 mii lei 

 

Cap.68 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ – TOTAL 1.990 mii lei  

Chelt.de personal (10) – 1 188 mii lei  

Transferuri (57) – 802 mii lei din care  



– Ajutoare încălzire (cap.68.02.15.01) –340  mii lei  

- Asistenţă socială în caz de invaliditate (cap.68.02.05.02) – 442 mii lei  

- Ajutoare urgență (68.05.50.50)– 20  mii lei 

Cap.70 LOCUINŢE, SERV. ŞI DEZV.PUBLICĂ – TOTAL 465 mii lei 

Chelt. materiale (20) – 465 mii lei  

Cap.74 PROTECŢIA MEDIULUI – TOTAL 226 mii lei  

Chelt. materiale (20)– total – 226 mii lei  

a) Salubritate (cap.74.02.05.01) – total – 226 mii lei  

Cap.84 TRANSPORTURI – TOTAL 153 mii lei  

Chelt. materiale (20) ( cap. 84.02.03.03) – 153 mii lei 

 

 

1. SECŢIUNEA DEZVOLTARE 

 

 VENITURI TOTALE = 7.298 MII LEI DUPĂ CUM URMEAZĂ:  

- Finanţare program naţional de dezvoltare locală (cod 42.02.65) – 5.032 mii lei  

- Vărsăminte din secţiunea funcţionare (cod 37.02.04) – 2.266 mii lei 

 

CHELTUIELI TOTALE = 7.305,70 MII LEI DUPĂ CUM URMEAZĂ:  

Cap.51- Autorităţi executive - TOTAL = 150 mii lei 

Cheltuieli de capital - 150 mii lei  

- Construcții ( 71.01.01 ) – 100  mii lei 

- Alte active fixe ( 71.01.30 ) – 50 mii lei 

Cap.65 - ALTE CHELT. ÎN DOM. ÎNVĂŢĂM – TOTAL = 150 mii lei  

Cheltuieli de capital – 150 mii lei  

- Construcții ( 71.01.01 ) – 150  mii lei 

Cap.66 - SĂNĂTATE – TOTAL  50 mii lei  

- Cheltuieli de capital – total 50 mii lei 

- Construcții ( 71.01.01 ) – 50 mii lei 

Cap.67 - CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE – TOTAL 170 mii lei  

- Cheltuieli de capital – total 170 mii lei 

- Construcții ( 71.01.01 ) – 170 mii  lei 

Cap.70 - LOCUINŢE, SERV. ŞI DEZV.PUBLICĂ – TOTAL 1.695 mii lei  

Alimentare cu apa ( 70.02.05.01 ) – TOTAL =  1.085 mii lei 

- Construcții ( 71.01.01 ) – 1.085 mii lei 

Alte servicii în domeniul dezvoltării locale (70.50.00)- TOTAL =610 mii lei  

- Construcții ( 71.01.01 ) – 610 mii lei 

Cap. 74 - CANALIZARE ȘI TRATAREA APELOR REZIDUALE – TOTAL = 3.727,70 mii lei  

Canalizare ( cap. 74.02.06 ) – total – 3.727,70 mii lei  

- Construcții ( 71.01.01 ) – 3.727,70 mii lei  

Cap. 84 TRANSPORTURI – TOTAL – 1 363 mii lei  

Cheltuieli de capital (cap 84.02.03.03) – total – 1 363 mii lei  

- Construcții ( 71.01.01 ) – 1 363 mii lei 

Cele două secțiuni ale bugetului local al comunei Berlești pe anul 2023 se vor echilibra prin 

diminuare cu suma de 2.266 mii lei a transferurilor din Secțiunea Funcționare în Secțiunea 

Dezvoltare. 

Bugetul estimat pentru anii 2024-2026 este atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli 

după cum urmează:  

2024: Total 4.421,50 mii lei; Funcţionare 4.421,50 mii lei; Dezvoltare …-…….mii lei 

2025: Total 4.431,50 mii lei; Funcţionare 4.431,50 mii lei; Dezvoltare …-…….mii lei 

2026: Total 4.442,50 mii lei; Funcţionare 4.442,50 mii lei; Dezvoltare …-…….mii lei  



Detalierea veniturilor şi cheltuielilor pentru anul 2023 şi a estimărilor pentru anii 2024-2026 

se regăsesc în anexele 1 şi 2 la prezentul referat .  

Lista de investiţii a Bugetului Local pentru anul 2023 este detaliată în anexa nr. 3 la prezentul 

referat.  

Ţinând cont de cele susmenţionate, consider iniţiativa domnului primar Berlescu Iulian de 

aprobare a bugetului local pentru anul 2023 şi a estimărilor pentru anii 2024-2026 , oportună, 

necesară şi legală.  

 

Inspector superior,  

Claudia CHIRIȚĂ 


