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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Talea și a  

bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022  
 

Având în vedere : 
- referatul de aprobare nr.1667/11 noiembrie 2022 al domnului Neagoe Cristian, 

primarul comunei Talea, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului local al comunei 
Talea pe anul 2022 și bugetele locale estimate pentru anii 2023 – 2025 ; 

- raportul de specialitate nr.1665/11 noiembrie 2022 al compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Talea ; 
 - avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Talea ; 

 - avizul secretarului general al comunei Talea nr.1672/11 noiembrie 2022 ; 
 - Decizia Directorului General al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice 

Ploiești  nr.4097/03.11.2022 ; 
 În baza prevederilor : 
 - art.2 alin.(1) pct.7, art.19, art.25 și art.26 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare ; 
 - Legii nr.317/2021 privind Legea bugetului de stat pe anul 2022 ; 

- art.88 art.129 alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.a), art.155 alin.(1) lit.c) și alin.(4) lit.b) din 
Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare ; 
 În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 
 

Consiliul local al comunei Talea adoptă prezenta hotărâre :   
 

Art.1.(1) - Prezenta hotărâre prevede şi autorizează pentru anul 2022 : 
a) veniturile structurate pe capitole şi subcapitole ; 
b) cheltuielile structurate pe destinaţii, cu detalierea pe părţi, capitole, subcapitole, 

titluri, articole, precum şi alineate şi paragrafe, după caz ; 
c) responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice locale şi instituţiilor/ 

serviciilor publice de interes local implicate în procesul de execuţie a bugetului local al 
comunei Talea. 

(2) Bugetul local și bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din 
venituri proprii rectificat are la bază principiile universalităţii, transparenţei şi publicităţii, 
unităţii, unităţii monetare, anualităţii, specializării bugetare şi echilibrului. 

(3) Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Talea și a 
bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 și 



estimari pentru anii 2023 – 2025 pe structura clasificației bugetare, conform anexelor nr.1 și 
nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.    

(4) Se aprobă Programul investițiilor publice pe anul 2022, conform anexei nr.3 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 - Bugetul local și bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din 
venituri proprii rectificat pe anul 2022 se stabileşte la venituri în sumă de 5.752,0 mii lei, 
iar la cheltuieli în sumă 6,625,0 mii lei. 

Art.3.(1) - Veniturile bugetului local și bugetul instituțiilor publice finanțate integral 
sau parțial din venituri proprii rectificat pe anul 2022 reprezintă limite minime de realizat 
care permit efectuarea cheltuielilor. 

(2) În cazul în care veniturile prevăzute în bugetul local și bugetul instituțiilor 
publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii rectificat pe anul 2022 nu se 
realizează, ordonatorii de credite limitează efectuarea cheltuielilor bugetare sub nivelurile 
aprobate, corespunzător veniturilor încasate, cheltuielilor efectuate şi prognozei realizării 
acestora până la finele anului. 

(3) Ordonatorii de credite, pe parcursul exerciţiului bugetar, monitorizează 
gradul de realizare a veniturilor proprii, stabilind măsuri de eficientizare a acestei 
activităţi. 

Art.4.(1) -  Cheltuielile prevăzute în bugetul local și bugetul instituțiilor publice 
finanțate integral sau parțial din venituri proprii rectificat pe anul 2022 reprezintă limite 
maxime care nu pot fi depăşite, iar modificarea lor se face în condiţiile legii. 

(2) Angajarea, contractarea de lucrări, bunuri şi servicii, precum şi efectuarea de 
cheltuieli de către ordonatorul de credite se fac numai cu respectarea prevederilor legale 
şi în limita creditelor bugetare aprobate. 

Art.5 – Primarul și conducătorii instituțiilor publice și activităților finanțate integral 
sau parțial din venituri proprii, stabilesc prin dispoziție sau decizie veniturile salariale lunare 
prevăzute de lege pentru toate persoanele care au calitatea de angajat,  potrivit actelor 
normative în vigoare și cu respectarea coeficienților stabiliți de către Consiliul Local.  

Art.6.(1) - Directorul Şcolii Gimnaziale comuna Talea, în calitatea de ordonator 
terţiar de credite, utilizează creditele bugetare repartizate numai pentru realizarea sarcinilor 
unităţii de învăţământ cu personalitate juridică pe care o conduce, inclusiv a structurilor 
fără personalitate juridică componente ale acesteia, potrivit prevederilor din bugetul 
aprobat şi în condiţiile stabilite prin dispoziţiile legale. 

(2) Directorul Şcolii Gimanaziale comuna Talea şi consiliul de administraţie al acesteia 
răspund de încadrarea în bugetul aprobat, în condiţiile legii. 
 Art.7.(1) – Ordonatorii de credite aprobă, potrivit atribuţiilor stabilite prin lege ori prin 
prezenta hotărâre, repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor prevăzute în bugetul 
local și bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în funcţie 
de termenele legale de încasare a veniturilor şi de perioada în care este necesară efectuarea 
cheltuielilor. 

(2) Angajarea şi efectuarea cheltuielilor din creditele aprobate în bugetul local 
rectificat ori în bugetul instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, altele decât 
Şcoala Gimnazială comuna Talea, se aprobă de către ordonatorii de credite şi se efectuează 
numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv propriu, care atestă respectarea 



dispoziţiilor legale, încadrarea în creditele bugetare aprobate şi destinaţia acestora, pe baza 
notelor de fundamentare/referatelor de necesitate prezentate de conducătorii instituţiilor şi 
serviciilor publice interesate. 

(3) Termenele de prezentare a documentelor justificative necesare efectuării oricăror 
cheltuieli aferente activităţilor şi acţiunilor finanţate din bugetul local sau din bugetul 
instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii se stabilesc de către 
ordonatorii de credite, în condiţiile legii. 

Art.8 - Dacă bugetul local și bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial 
din venituri proprii pe anul 2023 nu a fost aprobat până cel târziu la data 31 decembrie 
2022, se autorizează ordonatorii de credite să aplice în continuare bugetul anului 2022, până 
la aprobarea noului buget. 

Art.9 – Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică la sediul și pe site-ul 
Primăriei comunei www.comunatalea.ro si va fi comunicată de catre secretarul general al 
comunei instituțiilor, autoritătilor și persoanelor interesate. 
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