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       PROIECT  

Nr.  4/04.01.2023  

                                                      HOTĂRÂREA NR. _____ 

Din _______2022 

 

             Privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Corneşti pe anul 

2023 

    

                 Consiliul Local Corneşti , întrunit în şedinţa  ordinară din data de  ..........,  

            Analizând proiectul de hotarare iniţiat de primarul comunei Corneşti; 

           Având în vedere referatul de necesitate  nr. ……….al d-lui  primar,  raportul de  

specialitate nr. ………..privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei 

Corneşti pe anul 2023  , elaborat  de  către  Compartimentul  financiar- contabil din  cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Corneşti, precum şi raportul Comisiei de  

specialitate din cadrul Consiliului Local Corneşti  ;  

 

                  Având în vedere prevederile : 

                 Legii nr.359/22.12.2022  a bugetului de stat pe anul 2023 ; 

                 Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare;   

     

        În temeiul prevederilor art. 196, alin(1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ,   adopta prezenta  :  

 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

        Art. 1.  a) Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al  Comunei Corneşti, pentru anul 

2023 , pe cele  două secţiuni, cu venituri totale în sumă  de  4.996.300 lei şi cheltuieli totale în 

sumă de 7.766.541  lei , conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

                     b)Diferenţa între venituri şi cheltuieli de 2.770.249,30 lei se acoperă din 

excedentului anului precedent pentru finanțarea cheltuielilor de dezvoltare în anul 2023.   

      Art. 2.   Se aprobă utilizarea sumei de 2.770.249,30  lei din excedentul anului 2022 ca 

sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pe anul 2023. 

       Art. 3.  Se aprobă Lista de investiţii publice, aferentă Bugetului Local ,  pentru anul 

2023, în sumă totală de  2.770.249,30 lei , conform  Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.        



  Art. 4.   Se aprobă Bugetul de credite interne al  Comunei Corneşti, pentru anul 2023 , pe 

cele  două secţiuni,  cu cheltuieli totale în sumă de  513.438,45 lei,   conform Anexei nr. 3 la 

prezenta hotărâre. 

  

  Art. 5.  Se aprobă Lista de investiţii  pentru anul 2023, aferentă Bugetului de credite interne  

în sumă totală de  513.438,45 lei , conform  Anexei nr. 4 la prezenta hotărâre. 

 

 Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  Primarul comunei 

Corneşti în   calitate de ordonator principal de credite şi Compartimentul financiar contabil. 

 

  Art. 7 . Prezenta se comunică : 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj 

- Primarului comunei Cornesti  ; 

- Compartimentului financiar-contabil ; 

- la dosar 

 

 

 

 

              INIȚIATOR DE PROIECT 

                           PRIMAR 

             CHIFOR CORNEL-VASILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avizat de legalitate :  

Secretar general delegat 

Rusu Ioana-Semida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


