
 

R O M A N I A  

JUDETUL CLUJ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NEGRENI 

 

H O T Ă R Â R E  NR.7/2023 

 

privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2023 
 

 Consiliul Local al Comunei Negreni întrunit în şedinţa ordinară din data de 

31.01.2023. 

Analizând propunerile primarului comunei Negreni din referatul de aprobare   

Nr.6./03.01.2023  privind bugetul local al comunei Negreni  pe anul 2023. 

Având în vedere: - raportul de specialitate nr.332/25.01.2023 al compartimentului de 

resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei . 

 Având în vedere: - raportul de avizare al comisiei pentru activităţi economico-

financiare, agricultură, administrarea domeniului public şi privat al comunei, gospodărie 

comunală, protecţia mediului şi turism, servicii şi comerţ; 

- respectarea  prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, de publicare spre 

cunoştinţă generala a elaborarii Proiectului de buget pe anul 2023 şi intenţia de a-l supune 

analizei şi aprobării Consiliului local al comunei Negreni. 

 Tinând cont de: - adresele nr.CJ-TRZ-5111/28.12.2022, nr. CJ-TRZ-5112/28.12.2022 si 

nr. CJ-TRZ-5149/29.12.2022 si  CJ-TRZ-101/10.01.2023   a D.G.R.F.P. Cluj-Napoca si 

Deciziile nr. 3868/28.12.2022 si nr.3869/28.12.2022 a Directorului General al  D.G.R.F.P. 

Cluj-Napoca, privind sumele programate in anul 2023 pentru echilibrarea bugetului local al 

comunei Negreni din  veniturile din cotele defalcate din  taxa pe valoarea adaugata si din  

impozitul pe venit si estimarile pe anii 2024-2026; 

 - H.C.J. Cluj nr.252/29.12.2022 privind repartizarea pe unitati administrative-teritoriale 

a  sumelor  corespunzatoare cotei de 6% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 

locale pe anul 2023. 

 -  Dispozitia  Nr.1/06.01.2023 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului 

bugetar pe anul 2022. 

 -  prevederile art.6 alin.(9) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, 

In baza prevederilor: 

- Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023 

-  art. 4, art. 5, art. 8, art. 9, art. 25, art. 26, art. 39, art. 41, art. 42, art. 44, art. 58 din 

Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, 

-  art.129, alin. 2, litera b), alin. 4, lit. a) din OUG Nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ,  

-  art.36 alin.1 , art. 38 alin. (3) lit. e) precum si art.11 alin. (4) din Legea cadru privind 

salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice nr.153/2017,   

- Legea nr. 1/2011  a educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- H.G. nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea 

costului standard per elev/preşcolar si stabilirea finantarii de baza a unitatilor de invatamant 

preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din TVA  prin 

bugetele locale cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Ordonanţa nr. 8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare  

- Ordonanţa de urgenţă nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea 

unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. 

In temeiul art. art.129, alin.( 2), litera b), alin. 4, lit. a) si  art.196 alin.(1)  lit. a) din 

OUG Nr. 57/2019 privind Codul administrativ.  

    

                                                                H O T Ă R E Ş T E 

 



Art.1. – Se aprobă bugetul local al comunei Negreni pe anul 2023, sursa A care 

cuprinde la partea de venituri suma de 11.222,28 mii lei şi la partea de cheltuieli suma de 

11.732,98  mii lei,  detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la partea de cheltuieli pe  

capitole, subcapitole, titluri şi articole, precum şi aliniate după caz, conform anexei nr.1  care 

face parte integranta din prezenta hotarare. 

 Art.2. - Se aproba Lista obiectivelor de investitii pentru anul  2023, conform anexei 

nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3. – Diferenta dintre veniturile  si cheltuielile bugetului local pe anul 2023 in suma 

de 510.700,12 mii lei, reprezinta excedentul bugetului local inregistrat la  31.12.2022, utilizat 

si repartizat conform  H.C.L. nr.6/2023. 

Art. 4. Se  aproba  bugetul pe anul 2023 sursa E a Scolii Gimnaziale Negreni, dupa 

cum urmeaza : 

      a)  Bugetul de venituri sursa E-331400 - suma de 80 mii lei (Contribuția  elevilor, 

cămine si cantine) 

      b) Bugetul de cheltuieli sursa E- 650301200301 - suma de 80 mii 1ei (Hrana elevi) 

 Art.5. – Bugetul local al comunei Negreni cuprinde resurse financiare locale 

mobilizate atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, la dispoziţia Consiliului Local 

şi repartizarea acestora pe destinaţii în vederea realizării şi finanţării acţiunilor şi activităţilor. 

 Art.6. – Evaluarea bugetului local la partea de venituri a fost făcută pe baza debitelor 

curente şi restante din impozite şi taxe locale datorate de către populaţie şi persoane juridice 

de pe raza comunei Negreni, cotele defalcate din impozitul pe venit şi taxa pe valoarea 

adăugată repartizate de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Judeţene Cluj, pentru 

echilibrarea bugetelor locale  potrivit prevederilor legale în vigoare. 

 Art.7. - În conformitate cu prevederile legale, primarul comunei răspunde de realizarea 

prevederilor legale ale bugetului local, în care analizează periodic situaţia financiară şi 

stabileşte măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea execuţiei bugetului local. 

 Art.8. - Prezenta hotărâre se completează cu prevederile legale în vigoare referitoare la 

execuţia bugetului local. 

 Art.9. - Cu asigurarea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se 

însărcinează primarul comunei Negreni.                                                                         

  

      Nr.7                                                                                                Consilieri total: - 11 

      Din 31.01.2023                                                                         Consilieri prezenţi: -11                                                             

                                                            Votat pentru: -11 

                                                                                                                 Împotrivă:-    

                                                                                                                   Abţineri:-  

    Preşedinte de şedinţă,                                                                                                                            

Seica Anca-Florentina                        Contrasemnează secretarul general al comunei Negreni        

                                                                                                          Secan Radu           


