
ROMANIA            

JUDETUL GORJ         

COMUNA BERLESTI  

CONSILIUL LOCAL  
 

HOTARAREA 
Nr. 12 din 09 februarie 2023 

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

Consiliul Local al comunei Berlești, județul Gorj;  

Având în vedere : 

- Proiectul de hotărâre nr. 655/03.02.2023 privind aprobarea bugetului local al comunei Berlești, 

județul Gorj, pentru anul 2023;  

- 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; 

- Avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplina, apărarea ordinii și liniștii 

publice, a drepturilor cetățenești; 

- Avizul Comisiei pentru activităţi economico - financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, 

agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism;  

- Avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate și familie, activități social culturale, culte muncă și 

protecție socială, protecție copii, tineret și sport; 

- 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.1864/03.02.2023 privind sumele repartizate unității noastre 

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

nr.54/03.03.2023;  

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. 
 

Adoptată astăzi, 09 februarie 2023 în ședința extraordinară a consiliului local cu 10 (zece) voturi 

pentru, ..0..(zero) abțineri, ..0.. (zero)  voturi împotrivă  (cu excepția capitolului învățământ care s-a 

aprobat cu 9 voturi pentru și 1 (unu) abțineri), din totalul celor 10 (zece) consilieri care au participat la 

vot și din totalul celor 11 consilieri în funcție. 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ, 

 CONSILIER                            Secretar general al comunei 

Maria DUMITRAȘCU              Eugen ARGEȘANU 

 
              COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,  

                      Inspector superior 

                      Claudia CHIRITA 

 


