
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

NR. 1/06.01.2023 

privind aprobarea bugetului local al orașului Stefanesti pentru anul 2023 

 

Având în vedere: 

 

a) Referatul de aprobare nr. 173/06.01.2023 întocmit de domnul Florin Buțura, primarul 

orașului Ștefănești, privind aprobarea bugetului local al orașului Stefanesti pentru anul 

2023,  

b) Raportului de specialitate nr. 297/10.01.2023 întocmit de doamnei Sasca Mihaela, șef 

Serviciu Contabilitate, Taxe și Impozite, privind aprobarea bugetului local al orașului 

Stefanesti pentru anul 2023,  

În baza 

a) art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și alin. (2) și art. 138 alin. (4) și alin. 

(5)  din Constituția României, republicată; 

b) art. 3, art. 4 și art. 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c)  art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare; 

d) art. 1 alin. (2), art. 3, art.75 alin.(1) lit. g), art. 87 alin.(3) ultima teză, art. 88,art. 89 

alin.(6), art. 90 alin.(1) art. 95 alin.(2) , art.96, art. 99, art. 105 alin.(1), art. 109 alin.(4), 

art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. a), raportate la cele ale art. 155 

alin. (1) lit. (c), combinat cu alin. (4) lit. b), art. 129 alin.(5), art. 197 alin.(1), (2), (4) și 

(5), art. 198 alin. (1),  și art. 199 alin. (1) și  (2), art. 240, art. 491 alin.(2), art. 458 

alin.(4), art.547 alin.(2), art. 575 alin.(1), art. 3 alin. (1) și (2) anexa nr. 1   din Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

completările ulterioare; 

e) Legii bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 

1244 din 22 decembrie 2022.  

f) Legea nr. 318/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022; 

g) Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

h) art. 8, art. 9 alin. (5), art. 103 alin. (2), art. 104 alin. (2) și art. 105 alin. (2) din Legea 

educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

i) art. 2 alin. (2), art. 64 alin. (1) și art. 138 din Codul fiscal al României, adoptat prin 

Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;  

j) art. 1 alin. (2) lit. a), art. 4, art.5 alin. (4), art. 19 alin. (1) lit. a), art. 20 alin. (1) și lit. 

j),art. 26 alin. (4),   art. 30 alin. (6), art. 39, art. 40-art 48, art. 51 alin. (3) și art. 58 din 

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

ulterioare; 

k) art. 6 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind 

înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată prin 

Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare; 
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l) art. 8 alin. (1) și art. 33 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 

m) art. 40 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

n) Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

o) art. 20 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea 

și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările 

și completările ulterioare aprobată prin Legea nr. 372/2002, cu modificările și 

completările ulterioare; 

p) Deciziei nr.11/29.12.2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Botoșani, 

q) Hotărârii nr. 4 și 5 din 05.01.2023 a Consiliului Județean Botoșani, 

r) Art. 7 alin. (1) - (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică 

 

 

În temeiul art. 196 alin (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

Consiliul Local al orașului Ștefănești 

adoptă prezenta hotărâre: 

 

                                                 Capitolul I – Dispoziții generale 

 

Art. 1. Prezenta  hotărâre stabilește volumul veniturilor și structura acestora pe surse și 

a cheltuielilor pe destinații pentru bugetul local și bugetul instituțiilor publice si activităților 

finanțate integral sau parțial din venituri proprii al orașului Ștefănești pe anul 2023, precum și 

responsabilitățile ce revin instituțiilor și persoanelor implicate în aceasta. 

 

  Art. 2. Prin bugetul local se autorizează  fluxurile financiare publice locale de formare 

a veniturilor și de repartizarea acestora pe destinații in vederea realizării și finanțării acțiunilor 

și activităților locale în concordanța cu obiectivele prevăzute pentru anul 2023. 

 

  Art. 3. Evaluarea și estimarea veniturilor bugetului local  a fost realizată pe baza datelor 

din evidențele fiscale ale Consiliului Local Ștefănești cuprinzând  venituri din impozite și taxe 

datorate de contribuabili persoane fizice și juridice, cote și sume defalcate din impozitul pe 

venit ce urmează a se încasa în bugetul local, sume defalcate din TVA pentru finanțarea 

bunurilor și serviciilor din învățământul preuniversitar de stat, pentru plata  tichetelor de 

grădiniță, pentru plata drepturilor copiilor cu CES, pentru plata burselor, pentru plata 

cheltuielilor de personal pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap și a 

indemnizațiilor persoanelor cu handicap grav,  sume defalcate din TVA pentru echilibrarea 

bugetului local, sume pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței , subvenții pentru 

plata cheltuielilor de personal a mediatorilor sociali a asistenților medicali comunitari și din 

școli  și sume primite de la UE pentru proiectele aflate în derulare. 

 

Art. 4. (1)  Se aproba bugetul local al orașului Ștefănești pe anul 2023  echilibrat în 

sumă de 52.141,50 mii lei la partea de venituri  și 54.143,50 mii lei la partea de cheltuieli din 

care  10.064,50 mii lei la partea de funcționare  și 44.079 mii lei la secțiunea de dezvoltare 

(secțiune care va utiliza excedentul anului precedent – 2.002 mii lei). 

 



                    (2) Sinteza bugetului local pe anul  2023 detaliat la venituri pe capitole și 

subcapitole, iar la cheltuieli pe titluri, capitole, subcapitole, articole, aliniate și paragrafe  

conform anexei nr.1. 

 

Art. 5.  Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local al anului 2022 în sumă de 

2.002 mii lei pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare conform listei de investiții pe anul 2023. 

 

Art. 6. Se aproba echilibrat, bugetul instituțiilor publice si activităților finanțate integral 

sau parțial din venituri proprii  în sumă de 51 mii lei conform anexei nr. 2.  

 

Art. 7. Se aproba Programul de investiții publice pe grupe de investiții si surse de 

finanțare precum si Lista de investiții pe anul 2023 conform anexei 3. 

 

 Art. 8. Se aproba numărul de personal permanent si temporar precum si fondul 

salariilor pe anul 2023conform anexei nr. 4. 

 

Art. 9. Anexele 1-4 fac parte integranta din prezenta hotărâre.                                                                                                            

    

Art. 10.  Primarul orașului Ștefănești asigură ducerea la îndeplinire a prezentei prin 

serviciul contabilitate, taxe și impozite al Primăriei orașului Ștefănești . 

 

 

 

            Inițiator proiect, 

                   Primar, 

              Florin Buțura 

 

                                                                                                        Avizează, 

                                  Secretarul General al Orașului, 

                           Petru Vesel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Referat de aprobare 
Nr. 173/06.01.2023 

privind aprobarea bugetului local al orașului Stefanesti pentru anul 2023 

 

 

Subsemnatul Florin Butura, primarul Orașului Ștefănești, 

 
În baza: 

a) art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și alin. (2) și art. 138 alin. (4) și 

alin. (5)  din Constituția României, republicată; 

 
art 15 alin.  (2) Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile. 

 

art. 120 alin. (1) Administraţia publică din unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile 

descentralizării, autonomiei locale şi deconcentrării serviciilor publice. 

 

art. 121 alin. (1) Autorităţile administraţiei publice, prin care se realizează autonomia locală în comune şi în 

oraşe, sunt consiliile locale alese şi primarii aleşi, în condiţiile legii. 

 

(2) Consiliile locale şi primarii funcţionează, în condiţiile legii, ca autorităţi administrative autonome şi rezolvă 

treburile publice din comune şi din oraşe. 

 
art. 138 alin. (4) Bugetele locale se elaborează, se aprobă şi se execută în condiţiile legii. 

(5) Nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare. 

 

b) art. 3, art. 4 și art. 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 

 
art.3-  Conceptul de autonomie locală  

 

     1. Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice 

locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populatiei locale, o parte 

importanta a treburilor publice. 

 

     2. Acest drept se exercita de consilii sau adunări, compuse din membri aleşi prin vot liber, secret, egal, direct 

şi universal, care pot dispune de organe executive şi deliberative care răspund în fatas lor. Aceasta dispoziţie nu 

aduce atingere, în nici un fel, posibilităţii de a recurge la adunări cetăţeneşti, referendum sau orice alta forma de 

participare directa a cetăţenilor, acolo unde aceasta este permisă de lege.  

 

art.  4 - Întinderea autonomiei locale 

 

     1. Competenţele de baza ale autorităţilor administraţie publice locale sunt prevazaute de Constituţie sau de 

lege. Totuşi acesta dispoziţie nu împiedică atribuirea unor competente autorităţilor administraţiei publice locale, 

în scopuri specifice şi în conformitate cu legea. 
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     2. Autorităţile administraţiei publice locale le este recunoscută, în cadrul legii, capacitatea deplină de a-şi 

exercita iniţiativa în toate domeniile ce nu sunt excluse din cadrul competenţelor lor sau care nu sunt atribuite 

unei alte autorităţi. 

 

     3. Exerciţiul responsabilităţilor publice trebuie, de manieră generală, sa revină, de preferinţă, acelor autorităţi 

care sunt cele mai apropiate de cetăţeni. La atribuirea unei resposabilitati către o alta autoritate trebuie sa se 

ţină seama de amploarea şi de natura sarcinii, precum şi de cerinţele de eficientă şi economie. 

 

     4. Competenţele atribuite autorităţilor administraţiei publice locale trebuie sa fie, în mod normal, depline şi 

exclusive. Ele nu pot fi puse în cauza sau limitate de către o alta autoritate centrală sau regională, decât în cazurile 

prevăzute de lege. 

 

     5. În cazul delegării competenţelor de către o autoritate centrală sau regională, autorităţile administraţiei 

publice locale trebuie sa beneficieze, pe cat posibil, de libertatea de a adapta acţiunea lor la condiţiile locale. 

 

     6.Autorităţile administraţiei publice locale trebuie sa fie consultate, pe cat posibil, în timp util şi în mod 

adecvat, în cursul procesului de planificare şi de luare a deciziilor pentru toate chestiunile care le privesc în mod 

direct. 

 

 
Art. 9- Resursele financiare ale autorităţilor administraţiei publice locale 

 

     1. În cadrul politicii economice naţionale, autorităţile administraţiei publice locale au dreptul la resurse 

proprii, suficiente, de care pot dispune în mod liber în exercitarea atribuţiilor lor. 

 

     2. Resursele financiare ale autorităţilor administraţiei publice locale trebuie sa fie proporţionale cu 

competenţele prevăzute de constituţie sau de lege. 

 

     3. Cel puţin o parte dintre resursele financiare ale autorităţilor administraţiei publice locale trebuie sa provină 

din taxele şi impozitele locale, ale căror nivel acestea au competentă sa il satbileasca în limitele legale. 

 

     4. Sistemele de prelevare pe care se bazează resursele de care dispun autorităţile administraţiei publice locale 

trebuie sa fie de natura suficient de diversificată şi evolutivă pentru a le permite sa urmeze practic, pe cat posibil, 

evoluţia reala a consturilor exercitatii competenţelor acestora. 

 

     5. Protejarea unităţilor administrativ-teritoriale cu o situaţie mai grea din punct de vedere financiar necesita 

instituirea de proceduri de egalizare financiară sau de măsuri echivalente, destinate sa corecteze efectele 

repartiţiei inegale a resurselor potenţiale de finanţare, precum şi a sarcinilor fiscale care le incumba. Asemenea 

proceduri sau măsuri nu trebuie sa restrângă libertatea de opţiune a autorităţilor administraţie publice locale în 

sfera lor de competentă. 

 

     6. Autorităţile administraţiei publice locale trebuie sa fie consultate, de o manieră adecvată asupra 

modalităţilor de repartizare a resurselor redistribuite care le revin. 

 

     7, Subvntiile alocate unităţilor administrativ-teritoriale trebuie, pe cat posibil, sa nu fie destinate finanţării 

unor proiecte specifice. Alocarea de subvenţii nu trebuie sa aducă atingere libertăţii fundamentale a politicilor 

autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul lor de competentă. 

 

     8. În scopul finanţării cheltuielilor lor de investiţii, autorităţile administraţiei publice locale trebuie sa aiba 

acces, în conformitate cu legea, la piaţă naţională a capitalurilor. 

c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare; 

 
Art. 7 alin. (2) Actele normative adoptate, în condiţiile legii, de autorităţile şi instituţiile administraţiei publice 

locale se aplică numai în raza lor de competenţă teritorială. 

 

 



d) art. 1 alin. (2), art. 3, art.75 alin.(1) lit. g), art. 87 alin.(3) ultima teză, art. 88,art. 89 

alin.(6), art. 90 alin.(1) art. 95 alin.(2) , art.96, art. 99, art. 105 alin.(1), art. 109 

alin.(4), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. a), raportate la 

cele ale art. 155 alin. (1) lit. (c), combinat cu alin. (4) lit. b), art. 129 alin.(5), art. 

197 alin.(1), (2), (4) și (5), art. 198 alin. (1),  și art. 199 alin. (1) și  (2), art. 240, art. 

491 alin.(2), art. 458 alin.(4), art.547 alin.(2), art. 575 alin.(1), art. 3 alin. (1) și (2) 

anexa nr. 1   din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările completările ulterioare; 

 
art. 1 alin. (2) Prezentul cod se completează cu Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările ulterioare, precum şi cu alte reglementări de drept comun aplicabile în materie. 

 

art. 3 Autorităţile administraţiei publice locale sunt: consiliile locale, primarii şi consiliile judeţene. 

 

art.75 alin. (1) Administraţia publică locală din unităţile administrativ - teritoriale se organizează şi funcţionează 

în temeiul principiilor generale ale administraţiei publice prevăzute la partea I titlul III şi al principiilor generale 

prevăzute în Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg 

la 15 octombrie 1985, precum şi a următoarelor principii specifice: g) principiul constrângerii bugetare.  

 
art. 87 alin. (3) În scopul asigurării autonomiei locale, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale 

au dreptul să instituie şi să perceapă impozite şi taxe locale, să aprobe bugetele locale ale unităţilor administrativ 

- teritoriale, în condiţiile legii. 

 

art. 88 Bugetele locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ - teritoriale se elaborează, se aprobă, se 

execută şi se raportează în condiţiile legii care reglementează finanţele publice locale. 

 

 

art. 89 alin. (6) Unităţile administrativ - teritoriale au dreptul ca, în limitele competenţei autorităţilor lor 

deliberative şi executive, să coopereze şi să se asocieze şi cu unităţi administrativ - teritoriale din străinătate, în 

condiţiile legii, prin hotărâri ale autorităţilor deliberative de la nivelul acestora. De asemenea, pot adera la 

organizaţii internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în condiţiile legii. Cheltuielile ocazionate 

de participarea la activităţile organizaţiilor internaţionale se suportă din bugetele locale respective. 

 

art. 90 alin. (1) Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se finanţează prin contribuţii din bugetele locale ale 

unităţilor administrativ - teritoriale membre, precum şi din alte surse, în condiţiile legii. 

 
art. 95 alin. (2) Comunele şi oraşele sunt unităţi administrativ - teritoriale de bază. 

 
art. 96 (1) Unităţile administrativ - teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică 

deplină şi patrimoniu propriu. 

 

(2) Unităţile administrativ - teritoriale, precum şi subdiviziunile administrativ - teritoriale sunt subiecte juridice 

de drept fiscal, titulare ale codului de înregistrare fiscală şi ale conturilor deschise la unităţile teritoriale de 

trezorerie, precum şi la unităţile bancare. 

 

 

(3) Unităţile administrativ - teritoriale sunt titulare ale drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind 

administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat în care acestea sunt parte, precum şi din 

raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii. 

 

(4) Unităţile administrativ - teritoriale, în relaţiile cu alte autorităţi şi instituţii publice, persoane fizice sau 

persoane juridice, pot utiliza poşta electronică, ca instrument de comunicare oficială. 

 

(5) Adresa oficială de poştă electronică a fiecărei unităţi administrativ - teritoriale se stabileşte conform 

prevederilor legale în vigoare. 

 

 

unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%20148935
unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%2017976


art. 99 alin. (1) Oraşul este unitatea administrativ - teritorială de bază declarată ca atare prin lege, pe baza 

îndeplinirii criteriilor prevăzute de legislaţia privind amenajarea teritoriului naţional. Oraşul este alcătuit din 

zone rezidenţiale, zone industriale şi de afaceri, cu multiple dotări edilitare cu funcţii administrative, industriale, 

comerciale, politice, sociale şi culturale destinate deservirii unei populaţii dintr-o zonă geografică mai întinsă 

decât limitele administrative ale acestuia, de regulă situate împrejur. 

 

(2) Oraşele sunt unităţi administrativ - teritoriale constituite din cel puţin o localitate urbană şi pot avea în 

componenţa lor şi localităţi rurale, ultimele denumite sate aparţinătoare. 

 

(3) Satelor aparţinătoare li se aplică reglementările legale în vigoare specifice localităţilor rurale. 

 

 

art. 105 alin. (1) Autonomia locală se exercită de către autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul 

comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor. 

 

art. 109 alin. (4) Cheltuielile de judecată sau, după caz, despăgubirile stabilite pe baza hotărârilor judecătoreşti 

definitive se suportă/se fac venit de la/la bugetul local al unităţii administrativ - teritoriale. Cheltuielile de judecată 

cuprind toate sumele cheltuite din bugetul local. 

 

art. 129 alin. (1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, 

cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau 

centrale. 

(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:  

b) atribuţii privind dezvoltarea economico - socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului; 

 
(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:  

a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul unităţii administrativ - teritoriale, virările de credite, modul de 

utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; 

 

art. 155 alin. (1) Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:  

c) atribuţii referitoare la bugetul local al unităţii administrativ - teritoriale; 

 

(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), primarul:  

b) întocmeşte proiectul bugetului unităţii administrativ - teritoriale şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi 

le supune spre aprobare consiliului local, în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege; 

 

art. 129 alin. (5) Dacă bugetul unităţii administrativ - teritoriale, prevăzut la alin. (4) lit. a), nu poate fi adoptat 

după două şedinţe consecutive, care au loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se desfăşoară pe baza 

bugetului anului precedent până la adoptarea noului buget, dar nu mai târziu de 45 de zile de la data publicării 

legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 
art. 197 alin. (1) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ - teritoriale comunică actele 

administrative prevăzute la art. 196 alin. (1) prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării, 

respectiv emiterii. 

 

(2) Hotărârile consiliului local se comunică primarului. 

 

(4) Hotărârile şi dispoziţiile se aduc la cunoştinţa publică şi se comunică, în condiţiile legii, prin grija secretarului 

general al unităţii/subdiviziunii administrativ - teritoriale. 

 

(5) Hotărârile şi dispoziţiile, documentele şi informaţiile financiare, precum şi alte documente prevăzute de lege 

se publică, pentru informare, în format electronic şi în monitorul oficial local care se organizează potrivit 

procedurii prevăzute în anexa nr. 1. 

 
art. 198 alin. (1) Hotărârile şi dispoziţiile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la 

cunoştinţă publică. 

 
art. 199 alin (1) Comunicarea hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter individual către persoanele cărora li se 

adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect. 
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(2) Hotărârile şi dispoziţiile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele 

cărora li se adresează. 

 

art. 240 alin. (1) Primarul, preşedintele consiliului judeţean, respectiv preşedintele de şedinţă al consiliului local, 

după caz, prin semnare, învesteşte cu formulă de autoritate executarea actelor administrative emise sau adoptate 

în exercitarea atribuţiilor care îi revin potrivit legii. 

 

(2) Aprecierea necesităţii şi oportunitatea adoptării şi emiterii actelor administrative aparţine exclusiv 

autorităţilor deliberative, respectiv executive. Întocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare 

prevăzute de lege, contrasemnarea sau avizarea pentru legalitate şi semnarea documentelor de fundamentare 

angajează răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, a semnatarilor, în cazul încălcării legii, în 

raport cu atribuţiile specifice. 

 

(3) Actele autorităţilor administraţiei publice locale angajează, în condiţiile legii, răspunderea administrativă, 

civilă sau penală, după caz, a funcţionarilor publici şi personalului contractual din aparatul de specialitate al 

primarului, respectiv al consiliului judeţean care, cu încălcarea prevederilor legale, fundamentează din punct de 

vedere tehnic şi al legalităţii emiterea sau adoptarea lor sau contrasemnează ori avizează, după caz, pentru 

legalitate aceste acte. 

 

(4) În cazul în care printr-un act administrativ al autorităţilor administraţiei publice locale emis sau adoptat fără 

a fi fundamentat, contrasemnat sau avizat din punct de vedere tehnic sau al legalităţii s-au produs consecinţe 

vătămătoare, este angajată răspunderea juridică a autorităţii executive sau autorităţii deliberative, după caz, în 

condiţiile legii şi ale prezentului cod. 

 

(5) Funcţionarii publici sau personalul contractual, după caz, responsabili cu operaţiunile prevăzute la alin. (3) 

pot formula obiecţii ori refuza efectuarea acestora în condiţiile art. 490, respectiv art. 553. 

 

(6) Prevederile alin. (1) - (5) se aplică şi în cazul altor acte administrative sau asimilate acestora în condiţiile 

legii emise, respectiv adoptate de autorităţile administraţiei publice locale. 

 
art. 491- Răspunderea în solidar cu autoritatea sau cu instituţia publică 

 

(2) În cazul în care acţiunea se admite, plata daunelor se asigură din bugetul autorităţii sau instituţiei publice 

prevăzute la alin. (1). Dacă instanţa judecătorească constată vinovăţia funcţionarului public, persoana respectivă 

va fi obligată la plata daunelor, solidar cu autoritatea sau instituţia publică. 

 
art. 458 alin. (4) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să prevadă în buget sumele necesare pentru plata 

taxelor estimate pentru participarea la programe de formare şi perfecţionare profesională organizate la iniţiativa 

ori în interesul autorităţii sau instituţiei publice, precum şi, în situaţia în care estimează că programele de formare 

şi perfecţionare profesională se vor desfăşura în afara localităţii, sumele necesare pentru asigurarea cheltuielilor 

de transport, cazare şi masă, în condiţiile legislaţiei specifice. 

art. 547 alin. (2) Fondurile necesare asigurării bunei desfăşurări a activităţii cabinetului, respectiv cancelariei 

se asigură din bugetul anual aprobat instituţiei de către conducătorul acesteia. 

 

art. 575 alin. (1) Autorităţile şi instituţiile publice răspund patrimonial, din bugetul propriu, pentru pagubele 

materiale sau morale cauzate prin acte administrative, prin refuzul nejustificat de a soluţiona o cerere sau prin 

nesoluţionarea în termen a acesteia. 

 

art. 3 alin.(1) și (2) anexa nr. 1  din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.  

 

Art. 3. - (1) În structura funcţională a fiecărei unităţi/subdiviziuni administrativ - teritoriale se instituie un 

compartiment pentru monitorizarea procedurilor administrative, iar persoana/persoanele din acest compartiment 

de specialitate care are/au ca atribuţii organizarea Monitorului Oficial Local, precum şi asigurarea publicării 

oricăror documente, potrivit prevederilor prezentului cod, se stabilesc prin dispoziţie a autorităţii executive. 

Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ - teritoriale şi persoanele desemnate de autoritatea 

executivă au responsabilitatea respectării prevederilor legale cu privire la organizarea şi publicarea Monitorului 

Oficial Local. 



 

(2) Cheltuielile ocazionate de punerea în aplicare a prezentei proceduri se asigură din bugetul local al 

unităţii/subdiviziunii administrativ - teritoriale. 

 

e) Legii bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022, publicată în Monitorul Oficial 

nr. 1244 din 22 decembrie 2022.  

f) Legea nr. 318/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022; 

g) Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

h) art. 8, art. 9 alin. (5), art. 103 alin. (2), art. 104 alin. (2) și art. 105 alin. (2) din Legea 

educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
 

art. 8. - Pentru finanţarea educaţiei naţionale se alocă anual din bugetul de stat şi din bugetele autorităţilor 

publice locale minimum 6% din produsul intern brut al anului respectiv. Suplimentar, unităţile şi instituţiile de 

învăţământ pot obţine şi utiliza autonom venituri proprii. Pentru activitatea de cercetare ştiinţifică se alocă anual, 

de la bugetul de stat, minimum 1% din produsul intern brut al anului respectiv. 

 

art. 9. - (5) Finanţarea de bază a învăţământului preuniversitar se face după principiul «resursa financiară 

urmează elevul», în baza căruia alocaţia bugetară aferentă unui elev, unui preşcolar sau antepreşcolar se 

transferă la unitatea de învăţământ la care acesta învaţă, cu respectarea prevederilor alin. (2) - (4). 

 

art. 103 (2) Consiliile locale şi consiliul judeţean, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti 

pot contribui din bugetele proprii la finanţarea de bază şi complementară a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat 

 
104 alin. (2) Finanţarea de bază se asigură din bugetul de stat, pentru următoarele articole de cheltuieli, în funcţie 

de care se calculează costul standard per elev/preşcolar/antepreşcolar, după cum urmează:  

 

a) cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi 

contribuţiile aferente acestora, prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării; 

 

b) cheltuieli cu pregătirea profesională, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prin bugetele locale; 

 

c) cheltuieli cu evaluarea periodică a elevilor, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prin bugetele 

locale; 

d) cheltuieli cu bunuri şi servicii, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prin bugetele locale. 

105 alin. (2) Finanţarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ - teritoriale de 

care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar şi din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate 

anual prin legea bugetului de stat cu această destinaţie, pentru următoarele categorii de cheltuieli:  

a) investiţii, reparaţii capitale, consolidări; 

b) subvenţii pentru internate şi cantine; 

c) cheltuieli pentru evaluarea periodică naţională a elevilor; 

d) cheltuieli cu bursele elevilor; 

 

i) art. 2 alin. (2), art. 64 alin. (1) și art. 138 din Codul fiscal al României, adoptat prin 

Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;  
 

Art. 2. alin. (2) Contribuţiile sociale obligatorii reglementate prin prezentul cod sunt următoarele:  

a) contribuţiile de asigurări sociale, datorate bugetului asigurărilor sociale de stat; 

b) contribuţia de asigurări sociale de sănătate, datorată bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale 

de sănătate; 

c) contribuţia asiguratorie pentru muncă, datorată bugetului general consolidat.  

Art. 64. 



(1) Cota de impozit este de 10% şi se aplică asupra venitului impozabil corespunzător fiecărei surse din fiecare 

categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din: (parte introductivă modificată prin art. I pct. 15 din 

O.U.G. nr. 79/2017 - publicată la 10 noiembrie 2017, în vigoare de la 1 ianuarie 2018)  

a) activităţi independente;  

a1) drepturi de proprietate intelectuală; (literă introdusă prin art. I pct. 3 din O.U.G. nr. 18/2018, în vigoare de 

la 23 martie 2018)  

b) salarii şi asimilate salariilor;  

c) cedarea folosinţei bunurilor;  

d) investiţii;  

e) pensii;  

f) activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură;  

g) premii;  

h) alte surse.  

Art. 138. - Cotele de contribuţii de asigurări sociale sunt următoarele:  

a) 25% datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii 

contribuţiei de asigurări sociale, potrivit prezentei legi; 

 

b) 4% datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, de către persoanele fizice şi juridice 

care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora; 

 

c) 8% datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010, de către 

persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora.  

 

j) art. 1 alin. (2) lit. a), art. 4, art.5 alin. (4), art. 19 alin. (1) lit. a), art. 20 alin. (1) și 

lit. j), art. 26 alin. (4), art. 30 alin. (6), art. 39, art. 40-art 48, art. 51 alin. (3) și art. 

58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
 

Art. 1. - (2) Dispoziţiile prezentei legi se aplică în domeniul elaborării, aprobării, executării şi raportării:  

a) bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor şi 

municipiului Bucureşti; 

 
Art. 4. - (1) Prin aprobarea bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) se autorizează, pentru anul bugetar, veniturile 

şi cheltuielile bugetare, după caz. 

 

(2) Sumele aprobate, la partea de cheltuieli, prin bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2), în cadrul cărora se 

angajează, se ordonanţează şi se efectuează plăţi, reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite. 

 

(3) Angajarea cheltuielilor din aceste bugete se face numai în limita creditelor bugetare aprobate. 

 

(4) Angajarea şi utilizarea creditelor bugetare în alte scopuri decât cele aprobate atrag răspunderea celor 

vinovaţi, în condiţiile legii. 

 

(5) Pentru acţiunile multianuale se înscriu în buget, distinct, creditele de angajament şi creditele bugetare. 

 

(6) În vederea realizării acţiunilor multianuale ordonatorii de credite încheie angajamente legale, în limita 

creditelor de angajament aprobate prin buget pentru anul bugetar respectiv.  

 
art. 5. – alin. (4) Fundamentarea şi aprobarea cheltuielilor bugetelor locale se efectuează în strictă corelare cu 

posibilităţile reale de încasare a veniturilor bugetelor locale, estimate a se realiza. 

 

unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%20295943
unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%20312345
unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%20140634
unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%20140634


Art. 19. - (1) Bugetele locale şi celelalte bugete pevăzute la art. 1 alin. (2) se aprobă astfel:  

a) bugetele locale, bugetele împrumuturilor externe şi interne şi bugetele fondurilor externe nerambursabile, de 

către consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor, judeţelor şi de Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti, după caz; 

 

Art. 20. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele competenţe şi responsabilităţi în ceea ce 

priveşte finanţele publice locale:  

j) elaborarea, aprobarea, modificarea şi urmărirea realizării programelor de dezvoltare în perspectivă a 

unităţilor administrativ-teritoriale ca bază a gestionării bugetelor locale anuale; 

Art. 26. - (4) Numărul de personal, permanent i temporar, precum şi fondul salariilor de bază se aprobă distinct, 

prin anexa la bugetul fiecărei instituţii publice. Numărul de salariaţi aprobat fiecărei instituţii publice nu poate fi 

depăşit. 

 
Art. 30. (6) Taxele speciale se fac venit la bugetul local şi se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice 

care beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.  

 

Art. 39. - (1) În termen de 5 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii bugetului de 

stat, Ministerul Finanţelor Publice transmite direcţiilor generale ale finanţelor publice sumele defalcate din unele 

venituri ale bugetului de stat şi transferurile consolidabile, aprobate prin legea bugetului de stat. 

 

(2) Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv Direcţia Generală a Finanţelor Publice a 

Municipiului Bucureşti, precum şi consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în condiţiile 

legii, repartizează pe unităţi/subdiviziuni administrativ - teritoriale, în termen de 5 zile de la comunicare, sumele 

defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum şi transferurile prevăzute la art. 34 alin. (1), în vederea 

definitivării proiectelor bugetelor locale de către ordonatorii principali de credite. În acelaşi termen, direcţiile 

generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului 

Bucureşti, comunică unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv subdiviziunilor acestora, după caz, şi o estimare 

a veniturilor din cotele defalcate din impozitul pe venit. (alineat modificat prin art. 1 pct. 22 din O.U.G. nr. 

63/2010 (publicată la 2 iulie 2010), în vigoare de la 5 iulie 2010)  

 

(3) Pe baza veniturilor proprii şi a sumelor repartizate potrivit alin. (2), ordonatorii principali de credite, în 

termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, definitivează 

proiectul bugetului local, care se publică în presa locală sau se afişează la sediul unităţii administrativ-teritoriale. 

Locuitorii unităţii administrativ-teritoriale pot depune contestaţii privind proiectul de buget în termen de 15 zile 

de la data publicării sau afişării acestuia. 

 

(4) În 5 zile de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor prevăzut la alin. (3), proiectul bugetului local, 

însoţit de raportul ordonatorului principal de credite şi de contestaţiile depuse de locuitori, este supus aprobării 

autorităţilor deliberative, de către ordonatorii principali de credite. 

 

(5) Autorităţile deliberative, în termen de maximum 10 zile de la data supunerii spre aprobare a proiectului de 

buget, potrivit alin. (4), se pronunţă asupra contestaţiilor şi adoptă proiectul bugetului local, după ce acesta a 

fost votat pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate, după caz, şi pe anexe. 

 

(6) Proiectele de buget prevăzute la art. 1 alin. (2) se aprobă de autorităţile deliberative în termen de maximum 

45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

(7) În cazul în care autorităţile deliberative nu aprobă proiectele bugetelor locale în termenul prevăzut la alin. 

(6), direcţiile generale ale finanţelor publice dispun sistarea alimentării cu cote, respectiv sume defalcate din 

unele venituri ale bugetului de stat şi cu transferuri consolidabile, până la aprobarea acestora de către autorităţile 

deliberative. În această situaţie, din bugetele locale se pot efectua plăţi numai în limita celorlalte venituri încasate. 

 
Art. 40. - (1) Dacă legea bugetului de stat nu a fost adoptată cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea exerciţiului 

bugetar, se aplică în continuare bugetele anului precedent, până la aprobarea noilor bugete, limitele lunare de 

cheltuieli neputând depăşi, de regulă, 1/12 din prevederile bugetelor anului precedent, cu excepţia cazurilor 

deosebite, temeinic justificate de către ordonatorii de credite sau, după caz, 1/12 din sumele propuse în proiectul 

de buget, în situaţia în care acestea sunt mai mici decât cele din anul precedent. 

 

(2) Instituţiile publice şi acţiunile nou-aprobate în anul curent, dar care încep cu data de 1 ianuarie a anului 

bugetar următor, vor fi finanţate, până la aprobarea bugetului, în limita a 1/12 din prevederile acestora cuprinse 

în proiectul de buget. 
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(3) Direcţiile generale ale finanţelor publice vor acorda unităţilor administrativ-teritoriale sume defalcate din 

unele venituri ale bugetului de stat şi transferuri consolidabile, cu încadrarea în limita lunară de 1/12 din 

prevederile bugetare ale anului precedent. 

 

(4) În cazul în care necesarul de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi transferuri consolidabile 

depăşeşte o limită lunară de 1/12 din prevederile bugetare ale anului precedent, după utilizarea integrală a 

veniturilor şi cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, direcţiile generale ale finanţelor publice 

pot aproba suplimentarea acestora, pe baza analizelor şi fundamentărilor prezentate de ordonatorii principali de 

credite. 

 

(5) În situaţia în care sumele prevăzute la alin. (4) sunt propuse în proiectul bugetului de stat mai mici decât cele 

din anul precedent, limitele lunare se acordă în cotă de 1/12 din sumele propuse prin proiectul bugetului de stat. 

 

Art. 41. - (1) Cheltuielile pentru investiţii publice şi alte cheltuieli de investiţii finanţate din fonduri publice locale 

se cuprind în proiectele de buget, în baza programului de investiţii publice al fiecărei unităţi administrativ-

teritoriale, întocmit de ordonatorii principali de credite, care se prezintă şi în secţiunea de dezvoltare, ca anexă 

la bugetul iniţial şi, respectiv, rectificat, şi se aprobă de autorităţile deliberative. 

 

(2) Pot fi cuprinse în programul de investiţii publice numai acele obiective de investiţii pentru care sunt asigurate 

integral surse de finanţare prin proiectul de buget multianual, potrivit art. 38. (alineat introdus prin art. 1 pct. 24 

din O.U.G. nr. 63/2010 (publicată la 2 iulie 2010), în vigoare de la 5 iulie 2010)  

 

Art. 42. - (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale întocmesc anual programul de investiţii publice 

pe clasificaţia funcţională. 

 

(2) Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiţii sunt prezentate informaţii financiare şi nefinanciare. 

 

(3) Informaţiile financiare vor include:  

a) valoarea totală a proiectului; 

b) creditele de angajament; 

c) creditele bugetare; 

d) graficul de finanţare, pe surse şi ani, corelat cu graficul de execuţie; 

e) analiza cost-beneficiu, care va fi realizată şi în cazul obiectivelor în derulare; 

f) costurile de funcţionare şi de întreţinere după punerea în funcţiune.  

(4) Informaţiile nefinanciare vor include:  

a) strategia în domeniul investiţiilor, care va cuprinde în mod obligatoriu priorităţile investiţionale şi legătura 

dintre diferite proiecte, criteriile de analiză care determină introducerea în programul de investiţii a obiectivelor 

noi, în detrimentul celor în derulare; 

 

b) descrierea proiectului; 

 

c) stadiul fizic al obiectivelor. 

 

Art. 43. - Ministerul Finanţelor Publice este împuternicit să stabilească conţinutul, forma şi informaţiile 

referitoare la programele de investiţii necesare în procesul de elaborare a bugetului. 

 

Art. 44. - (1) Documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigură 

integral sau în completare din bugetele locale, precum şi ale celor finanţate din împrumuturi interne şi externe, 

contractate direct sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale, se aprobă de către autorităţile 

deliberative. 

 

(2) Documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, care se finanţează din împrumuturi externe 

şi, în completare, din transferuri de la bugetul de stat şi din alte surse, precum şi ale celor finanţate integral sau 

în completare din împrumuturi externe contractate ori garantate de stat, indiferent de valoarea acestora, se supun 

spre aprobare Guvernului. 
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(3) Pentru investiţiile destinate prevenirii sau înlăturării efectelor produse de acţiuni accidentale şi de calamităţi 

naturale, documentaţiile tehnico-economice, precum şi notele de fundamentare privind celelalte cheltuieli de 

investiţii cuprinse în poziţia globală alte cheltuieli de investiţii, elaborate şi avizate potrivit dispoziţiilor legale, 

se aprobă de ordonatorii principali de credite, cu informarea imediată a autorităţilor deliberative. 

 

(4) Ordonatorii principali de credite, pe propria răspundere, actualizează şi aprobă valoarea fiecărui obiectiv de 

investiţii nou sau în continuare, indiferent de sursele de finanţare ori de competenţa de aprobare a acestora, în 

funcţie de evoluţia indicilor de preţuri. Această operaţiune este supusă controlului financiar preventiv propriu. 

 

Art. 45. - (1) Obiectivele de investiţii şi celelalte cheltuieli asimilate investiţiilor se cuprind în programele de 

investiţii anuale, anexe la buget, numai dacă, în prealabil, documentaţiile tehnico-economice, respectiv notele de 

fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investiţiilor, au fost elaborate 

şi aprobate potrivit dispoziţiilor legale. 

 

(2) Ordonatorii principali de credite stabilesc priorităţile în repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv înscris în 

programul de investiţii, în limita fondurilor cuprinse în proiectul de buget cu această destinaţie, asigurând 

totodată realizarea obiectivelor de investiţii în cadrul duratelor de execuţie aprobate. 

 

 

Art. 46. - (1) În programele de investiţii se nominalizează obiectivele de investiţii grupate pe: investiţii în 

continuare, investiţii noi şi poziţia globală alte cheltuieli de investiţii, pe categorii de investiţii. 

(2) Poziţia globală alte cheltuieli de investiţii cuprinde următoarele categorii de investiţii:  

a) achiziţii de imobile; 

b) dotări independente; 

c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor 

studii aferente obiectivelor de investiţii; 

d) cheltuieli de expertiză, proiectare şi de execuţie privind consolidările şi intervenţiile pentru prevenirea sau 

înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamităţi naturale - cutremure, inundaţii, alunecări, 

prăbuşiri şi tasări de teren, incendii, accidente tehnice, precum şi cheltuielile legate de realizarea acestor 

investiţii; 

e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanţă, asistenţă tehnică 

şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, potrivit legii.  

(3) Cheltuielile de investiţii prevăzute la alin. (2) se detaliază în anexă distinctă de către ordonatorul principal de 

credite, pe bază de note de fundamentare, care vor cuprinde elemente referitoare la necesitatea, oportunitatea şi 

alţi indicatori caracteristici unor asemenea investiţii, şi se aprobă de autorităţile deliberative odată cu bugetul 

local.  

Art. 47. - Toate angajamentele legale din care rezultă o cheltuială pentru investiţii publice şi alte cheltuieli 

asimilate investiţiilor, cofinanţate din surse externe, se vor efectua în conformitate cu prevederile acordului de 

finanţare.  

 

Art. 48. - (1) În situaţia în care, pe parcursul execuţiei bugetare, din motive obiective, implementarea unui proiect 

de investiţii nu se poate realiza conform proiecţiei bugetare, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale 

pot propune autorităţilor deliberative, până la data de 31 octombrie, aprobarea redistribuirii fondurilor între 

proiectele înscrise în programul de investiţii. 

 

(2) Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de utilizarea eficientă a fondurilor alocate investiţiilor, 

precum şi de realizarea obiectivelor de investiţii incluse în programele de investiţii. 

 

Art. 51 (3) Efectuarea cheltuielilor bugetare se face numai pe bază de documente justificative, care să confirme 

angajamentele contractuale, primirea bunurilor materiale, prestarea serviciilor, executarea de lucrări, plata 

salariilor şi a altor drepturi băneşti, plata obligaţiilor bugetare, precum şi a altor obligaţii. 

 

Art. 58.  

(1) Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după 

efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 6 

lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum şi după 



achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor 

autorităţilor deliberative, astfel:  

a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; 

b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile 

secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării 

prevederilor lit. a); 

c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz, la 

sfârşitul exerciţiului bugetar.  

k) art. 6 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență  a Guvernului nr. 118/2006 privind 

înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, 

aprobată prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare; 
Art. 6. - (1) Autorităţile administraţiei publice în subordinea cărora funcţionează aşezămintele culturale, instituţii 

publice, aprobă pentru acestea, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă:  

d) bugetul de venituri şi cheltuieli.  

 

l) art. 8 alin. (1) și art. 31 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
 

art. 8 (1) Bibliotecile de drept public sunt finanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, iar fondurile 

de finanţare se nominalizează distinct în bugetele proprii sau ale instituţiilor finanţatoare.  

 

art. 31. - Bibliotecile municipale şi orăşeneşti organizează activitatea de lectură şi oferă servicii de documentare 

şi informare comunitară. 

 

 

m) art. 40 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 

Art. 40. 

Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să prevadă în bugetul local sumele necesare din care se 

suportă salarizarea, precum şi celelalte drepturi cuvenite asistentului personal, potrivit legii. Sumele se asigură 

în proporţie de cel mult 90% de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în baza 

numărului de beneficiari comunicat de unităţile administrativ - teritoriale.  

 

(2) Serviciul public de asistenţă socială dispune efectuarea de controale periodice asupra activităţii asistenţilor 

personali şi prezintă semestrial un raport consiliului local. 

 

n) art. 20 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, 

organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a 

persoanelor, cu modificările și completările ulterioare aprobată prin Legea nr. 

372/2002, cu modificările și completările ulterioare; 
 

Art. 20. 

 (2) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, 

fără personalitate juridică, se asigură de la bugetele locale. 

 

 

o) Art. 7 alin. (1) - (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică 
 

Art. 7. - (1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administraţiei publice 

are obligaţia să publice un anunţ referitor la această acţiune în site-ul propriu, să-l afişeze la sediul propriu, într-

un spaţiu accesibil publicului, şi să-l transmită către mass - media centrală sau locală, după caz. Autoritatea 

administraţiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru 

primirea acestor informaţii. 



 

(2) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţa publicului, în condiţiile 

alin. (1), cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autorităţile publice. Anunţul 

va cuprinde: data afişării, o notă de fundamentare, o expunere de motive, un referat de aprobare privind 

necesitatea adoptării actului normativ propus, un studiu de impact şi/sau de fezabilitate, după caz, textul complet 

al proiectului actului respectiv, precum şi termenul - limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite 

în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ. 

 

(3) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevanţă asupra mediului de afaceri se 

transmite de către iniţiator asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite, pe domenii specifice de 

activitate, în termenul prevăzut la alin. (2). 

 

(4) La publicarea anunţului, autoritatea administraţiei publice va stabili o perioadă de cel puţin 10 zile 

calendaristice pentru proiectele de acte normative prevăzute la alin. (2), pentru a primi în scris propuneri, sugestii 

sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. 

 

 

În temeiul art.196, alin. (1), lit. a) “(1) În exercitarea atribuțiilor ce le revin, autoritățile 

administrației publice locale adoptă sau emit, după caz, acte administrative cu caracter 

normativ sau individual, după cum urmează: a) consiliul local și consiliul județean adoptă 

hotărâri;” din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare  propun adoptarea unei hotărâri privind aprobarea bugetului local al orașului 

Stefanesti pentru anul 2023. 

 

 

 

Primar, 

Florin Butura  
 

 

 

 

 

 

 


