
ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
COMUNA TALEA 
CONSILIUL LOCAL 
 

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.1856/22 decembrie 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.1859/22 decembrie 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 ; 

 - Decizia Directorului General al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice 
Ploiești  nr.4098/20.12.2022 ; 

 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 5.951,0 mii lei, 
iar la cheltuieli în sumă 6.824,0 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. 
 

         INIȚIATOR  
                                PRIMAR 
                      CRISTIAN NEAGOE           AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

                                                                                   SECRETAR GENERAL 
                                                                                    LAURENȚIU PASCU 
            
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr.44 din 22 decembrie 2022 
 
 
 
 
 
 
 



R O M Â N I A 
JUDEȚUL PRAHOVA 
COMUNA  TALEA 
PRIMAR   
Nr.1856 din 22.12.2022 

 
 
 
 

                                
 
                                                       REFERAT  DE   APROBARE                          
                       

        Având în vedere atribuțiile ce revin Consiliului Local și Primarului comunei Talea în baza 
O.U.G 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, a Legii nr.15/20021 privind aprobarea bugetului 
de stat pe anul 2021, a Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale precum și a altor acte 
normative s-a elaborat proiectul rectificat de buget local și bugetul instituțiilor publice și a 
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 și estimări 2023 – 2025. 
        La elaborarea bugetului de venituri și cheltuielii rectificat s-au avut în vedere prevederile 
legilor, reglementărilor și normelor în vigoare precum și structurile organizatorice existente ale 
instituțiilor subordonate, structura organizatorică proprie a Consiliului Local și a aparatului propriu 
al Primăriei precum structura organizatorică existentă a Serviciului Public de Administrare a 
Domeniului Public și Privat Talea. 
         Proiectul de buget local și bugetul instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau 
parțial din venituri proprii rectificat pe anul 2022, a fost întocmit în contextul păstrării echilibrelor 
economice, astfel încât ţintele propuse pentru anul 2022 să fie menţinute în limitele proiectate. 
         Elaborarea proiectului de buget rectificat a fost precedată de o analiză complexă în detaliu a 
propunerilor de buget înaintate de compartimentele de specialitate ale aparatului propriu și de către 
ordonatorii terțiari de credite ai tuturor structurilor organizatorice finanțate, având la bază execuțiile 
bugetului anului 2021, performante realizate, precum și perspectivele de dezvoltare. 
         În vederea realizării obiectivelor, prezentul proiect de buget rectificat stabilește volumul și 
structura veniturilor pe surse și cu alocarea acestora la cheltuieli pe destinații și ordonatorii de credite 
în conformitate cu obiectivele bugetare specifice anului 2022. 
         Fundamentarea veniturilor bugetului local rectificat s‐a realizat în baza legislaţiei fiscale 
actuale şi în conformitate cu prevederile HCL Talea nr.37 din 28 decembrie 2021 privind aprobarea 
impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022. 
         Pentru fundamentarea veniturilor s-au stabilit sursele de venituri și baza legala a încasărilor, 
nivelul impozitelor, taxelor și tarifelor, gradul de realizare al acestora, frecventa încasărilor, precum 
și alte prevederi legale privind transferurile, cotele și sumele defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat. 
         Sumele prezentate se vor modifica în funcție de sumele repartizate de DGRFP Ploiești din 
impozitul pe venit și din TVA și de echilibrarea bugetelor. 
         Cheltuielile bugetului local rectificat și ale bugetului instituțiilor publice și activităților 
finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2022 sunt fundamentate, dimensionate 
şi repartizate pe destinaţii, respectiv pe acţiuni, activităţi, programe, proiecte, obiective care se 
efectuează în concordanţă cu atribuţiile ce‐i revin autorităţii administraţiei publice locale și 
Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Talea, cu priorităţile stabilite de 
acestea, în vederea funcţionării şi în interesul colectivităţii locale.          
         În cadrul bugetului de dezvoltare s‐au cuprins o parte din sumele necesare continuării 
investiţiilor în derulare. 
 



         În ceea ce priveşte bugetul de funcţionare, acesta este alcătuit pentru finanţarea cheltuielilor de 
personal, bunuri şi servici, asistenţă socială, lucrări de reparaţii necesare pentru funcţionalitatea 
activităţilor şi instituţiilor publice locale și ale Serviciului Public de Administrare a Domeniului 
Public și Privat.Cheltuielile de personal au fost incluse în buget prin respectarea raportului privind 
numărul de personal angajat cu salariul brut aferent lunii decembrie 2021, luând în calcul 
contribuţiile aferente întregului an 2022. 
        Dacă bugetul local pe anul 2023 nu a fost aprobat pana cel tarziu la data de 31 decembrie 2022, 
se autorizeaza ordonatorul principal de credite sa aplice in continuare bugetul anului 2022, pana la 
aprobarea noului buget. 
        Pornind de la sumele alocate şi veniturile preconizate a se realiza, apreciem că repartizarea 
bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din 
venituri proprii s‐a făcut ţinând cont de principiile realităţii şi echilibrului bugetar, astfel încât 
activitatea Primăriei şi a instituţiilor subordonate Consiliului local să se desfăşoare în condiţii 
normale. 
         În baza celor expuse mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre care va fi transmis 
spre dezbatere si avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
 
 

PRIMAR 
Cristian NEAGOE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
COMUNA TALEA 
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL 
Nr.1859/22 decembrie 2022 
 

R A P O R T 
DE SPECIALITATE 

privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 
 
             Având în vedere Decizia Directorului General al D.G.R.F.P. Prahova nr.4.498/20.12.2022, 
a fișei cu sume defalcate din unele venituri ale bugetul de stat pe anul 2022, care cuprinde repartizarea 
sumelor și cotelor defalcate pe an și pe trimestre în temeiul art.19 al.(2) din Legea nr.273/2006, 
privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, propun următoarea 
rectificare bugetară : 
 
                      VENITURI : 
 

1. La cod 11.02.06 –  sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale prin HG 
Fond de rezervă - în anul 2022 trimestrul IV se aloca suma de 110.000 lei, astfel : 

 
                          TOTAL rectificare     110.000 lei 
 
                CHELTUIELI : 
1. cap. bugetar 04.03.01 – drumuri și poduri – reparații curente, se alocă suma de 110.000 lei 

în trimestrul  IV 2022 
 

                       TOTAL rectificare      110.000 lei 
 
              Având în vedere cele prezentate mai sus, las la latitudinea Consiliului Local al comunei 
Talea analiza, aprobarea și emiterea hotărâri privind rectificarea bugetului local. 
   
 

COMP. FINANCIAR – CONTABILITATE, 
NEAGOE MIȘUNICA 

 
 
 
 

 
 
 


