
CONSULTARE PUBLICA

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. 3  din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice

locale,  cu modificările și  completările ulterioare si  ale art.  7 alin.  4  din Legea nr.  52/2003 privind

transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

vă aducem la cunoştinţă că azi, 03.01.2023  s-a initiat de catre primarul comunei Tomesti , dl. Vasiu

Adrian Viorel

PROIECTUL DE HOTARARE 

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI TOMESTI PE ANUL 2023

            Proiectul de hotărâre poate fi consultat :

- sediul Primăriei comunei Tomesti până la data de 20.01.2023 ora 10 . 

- pe  pagina  de  internet  a  Primariei  comunei  Tomesti  cu  urmatoarea  adresa  :

https://primariatomestihd.ro

            Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi 
depuse până la data de 20.01.2023 , ora 10:00, la sediul Primăriei comunei Tomesti și este deschisă 
tuturor cetățenilor din comună, interesați de acest subiect.
           În perioada 03.01.01.2023- 20.01.2023, cetățenii comunei Tomesti pot depune atât contestații 
privind proiectul de buget, cât și propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire 
la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, prin una din următoarele modalități:
– prin poștă la adresa primăriei comunei Tomesti nr. 50, jud. Hunedoara, sediul primăriei;
– prin fax la nr. 0254681828 
– prin email la adresa: primariatomesti.hd@gmail.com

           Așteptăm cu interes pozitia dvs. referitoare la acest proiect, precum și propunerile și 
observațiile dvs. care vor purta mențiunea: „Recomandare la proiectul de HCL privind aprobarea 
bugetului local pe anul 2023”.

 

PRIMAR,
VASIU ADRIAN VIOREL

http://www.primariabrad.ro/index.php/publisher/file/action/download/frmAssetID/2944/


ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA

COMUNA TOMESTI 

PROIECT DE HOTARARE nr. 4/ 03.01.2023
privind aprobarea bugetului local al comunei Tomesti  pe anul 2023

            Consiliul  local  al  comunei Tomesti , judetul Hunedoara ;
            Având in vedere:

 Referatul de aprobare  prezentat de dl. Vasiu Adrian-Viorel, primar al comunei Tomesti nr.
3/8 din 03.01.2023 prin care se propune aprobarea bugetului local pe anul 2023;
            Tinand cont de:

- Adresele nr. HDG-STZ  27712/28.12.2022 , HDG_STZ 27500/28.12.2022 si HDG_STZ 
816/10.01.2023 a Directiei Generale Regionala a Finanțelor Publice Timisoara, Activitatea 
Judeteana de Trezorerie și Contabilitate Publica Hunedoara;
           -  Hotărârea Consiliului Judetean Hunedoara nr. 1/2023 privind repartizarea pe unitati
administrativ-teritoriale  a  sumei  de  38.176,00  mii  lei  suma  corespunzatoare  cotei  de  6%  din
impozitul pe venit estimat a fi incasat la bugetul la bugetul de stat pe anul 2023 si estimarile pe anii
2024 -2026 , precum si estimarile pentru anii 2024-2026 din sumele defalcate din taxa pe valoarea
adaugata pentru pentru echilibrarea bugetelor locale si sumele din cota de 14% din impozitul pe
venit pentru echilibrarea bugetelor locale ;
-  Hotărârea  Consiliului  Judetean  Hunedoara  nr.  2/2023  privind  aprobarea  repartizarii  pe  unitati
administrativ-teritoriale  a  sumelor  defalcate  din  taxa  pe  valoarea  adaugata  pentru  finantarea
cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale , alocate pentru judetul Hunedoara pe anul 2023
si estimarile pentru anii 2024-2026 ,

   În conformitate cu prevederile Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023 și a
prevederilor art.  1 alin.2, art.5.alin.1, art.8 si art.  39 din Legea nr.  273/ 2006  privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare              
               In temeiul prevederilor art.129 alin.1,alin.2 lit.b ,alin.4 lit.”a” si art.139 alin.3 lit.a precum
si art.196 alin.1 lit.a din  Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ  si ale art.11
alin.4 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, actualizata  

H O T Ă R Ă Ş T E :

         Art.1. Se aproba bugetul local al comunei Tomesti pe anul 2023, la venituri în suma de
3.628,26 mii lei la care se adauga excedentul bugetului local de la sfârșitul anului 2022, în suma de
712.290 lei și la cheltuieli în suma de 4.340,55 mii lei, din care:
- venituri sectiunea de funcționare în suma de 3.563,26 mii lei
- cheltuieli sectiunea de funcționare în suma de 3.563,26 mii lei
- venituri sectiunea de dezvoltare în suma de 65 mii lei la care se adauga excedentul bugetului local
de la sfârșitul anului 2022, în suma de 712,290 mii lei
- cheltuieli sectiunea de dezvoltare în suma de 777,29 mii lei
conform anexelor 1 și 2 care fac parte integranta din prezenta hotărâre.
         Art.2.  Se aproba bugetul de venituri proprii și subventii pe anul 2023 în suma de 2.466,55 mii
lei la venituri și 2.466,55 mii lei la cheltuieli conform anexelor 3 și 4 care fac parte integranta din
prezenta hotărâre.
        Art.3. Se aproba lista de investitii pentru anul 2023 conform anexei 5 care face parte din
prezenta hotarare.
        Art.4. Se aproba utilizarea excedentului bugetului local la finele anului 2022 in suma de 712,29
mii lei pentru Sectiunea de Dezvoltare .
         Art.5. Se aproba utilizarea excedentului bugetului de venituri proprii la finele anului 2022 in
suma de 900.00 mii lei pentru Sectiunea de Functionare .



         Art.6. Prezenta hotărâre poate fi atacata,conform procedurii si termenelor prevazute de art.39
alin.3 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile și completarile ulterioare
         Art.7.Cu ducerea la  indeplinire  a  prezentei  hotarari  se  imputerniceste  Compartimentul
contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei Comunei Tomesti 
        Art.8. Prezenta hotărâre se comunică :    
 - Instituţiei Prefectului judeţului Hunedora;
 - Primarului comunei Tomesti;  
 - Compartimentul contabilitate si resurse umane din cadrul Primariei Comunei Tomesti ș
 - Administratia Judeteana  a Finanţelor Publice Hunedoara –Deva;
 - Afişare la afişier;
 - Școlii primare Tomesti

          INITIATOR ,                                                                                                 AVIZAT,
            PRIMAR                                                                                        SECRETAR  GENERAL ,
     Vasiu Adrian-Viorel                                                                                        Giurgiu Sanda         



ROMANIA
COMUNA TOMESTI

PRIMAR
Nr. 3/8 din 3.01.2023

REFERAT DE APROBARE
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND

APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2023

              Avand in vedere prevederile Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023  si a Legii
nr.273/2006 
privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, luand in considerare adresele 
nr. HDG-STZ  27712/28.12.2022 , HDG_STZ 27500/28.12.2022 si HDG_STZ 816/10.01.2023 a 
Directiei Generale Regionala a Finanțelor Publice Timisoara, Activitatea Judeteana de Trezorerie și 
Contabilitate Publica Hunedoara, Hotărârea Consiliului Judetean Hunedoara nr. 1/2023 privind 
repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumei de 38.176,00 mii lei suma corespunzatoare 
cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a fi incasat la bugetul la bugetul de stat pe anul 2023 si 
estimarile pe anii 2024 -2026 , precum si estimarile pentru anii 2024-2026 din sumele defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru pentru echilibrarea bugetelor locale si sumele din cota de 14% din 
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale si Hotărârea Consiliului Judetean Hunedoara 
nr. 2/2023 privind aprobarea repartizarii pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale , 
alocate pentru judetul Hunedoara pe anul 2023 si estimarile pentru anii 2024-2026 prin care 
Comunei Tomesti i-au fost alocate sumele:
-    643,00 mii  lei  sume defalcate  din TVA pentru finantarea cheltuielilor  descentralizate  la  nivelul
comunelor; 
-    926,00 mii lei sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale; 
-    107,00 mii lei cote defalcate din impozitul pe venit; 
-    580,00 mii lei sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale

     Pentru anul 2023 veniturile total planificate a se realiza  sunt de  3.628,26 mii lei la care se
adauga  excedentul  bugetului  local  de  la  sfârșitul  anului  2022  de  712.290  lei   ,  cheltuielile  totale
planificate de  4.340,55  mii lei,  rezultand un buget total  la partea de venituri  si  cheltuieli  dupa cum
urmeaza:

 Venituri total,din care:                                                                                             4.340,55 mii lei
Sectiunea de functionare                                                                                             3.563,26 mii lei
Cheltuieli total,din care:                                                                                          4.340,55 mii lei

- Sectiunea de functionare                                                                                      3.563,26 mii lei
- Sectiunea de dezvoltare                                                                                           777,29 mii lei
conform anexelor 1 și 2 care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

 Fata de cele de mai sus, propun aprobarea bugetului comunei Tomesti pe anul 2023 la venituri in
suma de suma de 4.340,55 mii lei mii lei si  la cheltuieli in suma de 4.340,55 mii lei .

VENITURI:         
04.02.01’’Cote defalcate din impozitul pe venit’’        107,00 mii lei
04.02.04’’Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale’’

                                   580,00 mii lei
04.02.05’’Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean’’        250,00 mii lei
11.02.02”Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor
oraselor



si municipiilor ”, repartizate astfel:                                                                                   643,00 mii lei
-    Cheltuieli asistenti si indemnizatii                                                                                   618 mii lei
-    cheltuieli scoala  14,00 mii lei
-   Burse scolare                                                                                                                11,00 mii lei

11.02.06 ‘’Cote defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale’’                     926,00 mii lei
-  Venituri din impozite si taxe         170,00 mii lei
 - subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzire     80,00 mii lei

Cheltuielile suportate de bugetul local se prezinta astfel:
CHELTUIELI SALARII  din care:                                                                                1.599,55 mii lei
- autoritati executive                                                                                                      1.150,50 mii lei

-  asistenti personali si indemnizatii         449,05 mii lei

Bunuri si servicii(titlul 20)                                                                                             1.566,71mii lei
din care :

   -  autoritati executive                                                                                                       811,06 mii lei
  -  invatamant                                                                                                                    61,10  mii lei
  -  camine culturale                                                                                                          250,00  mii lei      
  -  drumuri                                                                                                                        224,55 mii lei
  -  salubritate                                                                                                                       60,00 mii lei
  -  inregistrare sistematica                                                                                                160,00 mii lei
Ajutor social incalzire                                                                                                       80,00 mii lei
Burse                                                                                                                                   11,00 mii lei

CHELTUIELI DE CAPITAL                              -                                                         777,29  mii lei 
-ajutor de incalzire            80,00 mii lei
                

        TOTAL GENERAL VENITURI   COMUNA TOMESTI                                4.340,55 mii lei      
         TOTAL CHELTUIELI GENERAL  BUGET LOCAL                                     4.340,55 mii lei
     

        In acest sens, propun domnilor consilieri aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea
bugetului local pe anul 2023  si estimarile pe urmatorii 3 ani  in forma propusa, in vederea emiterii
hotărârii consiliului local al comunei Tomesti.

PRIMAR,
Vasiu Adrian Viorel



ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA

COMUNA TOMESTI
PRIMARIA

Nr. 4/8  din 03.01.2023 

RAPORT
LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND

APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2023

            Proiectul de buget pe anul 2023  s-a intocmit in conformitate cu Legii nr. 368/2022 a bugetului de
stat pe anul 2023  si a Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare si alte prevederi legislative in vigoare.
             Potrivit prevederilor art.26 alin.(2^1) din Legea nr.273/2006-Legea privind finantele publice
locale,  cu  modificarile  si  completarile  ulterioare,  bugetele  locale  se  intocmesc  si  se  aproba  pe
sectiuni, respectiv pe:
-  Sectiunea de functionare - partea de baza, obligatorie a bugetelor, care cuprind veniturile necesare
finantarii  cheltuielilor  curente  pentru  realizarea  competentelor  stabilite  prin  lege,  precum  si
cheltuielile curente respective.
-   Sectiunea de dezvoltare – partea de baza, obligatorie a bugetelor, care cuprinde veniturile si
cheltuielile de capital aferente implementarii  politicilor de dezvoltare la nivel national,  judetean,
zonal sau local dupa caz. 
             Dat fiind faptul ca pentru aprobarea bugetului local pe anul 2023 se va tine cont de adresele
nr.  HDG-STZ   27712/28.12.2022  ,  HDG_STZ  27500/28.12.2022  si  HDG_STZ  816/10.01.2023  a
Directiei  Generale  Regionala  a  Finanțelor  Publice  Timisoara,  Activitatea  Judeteana  de  Trezorerie  și
Contabilitate  Publica  Hunedoara,  Hotărârea  Consiliului  Judetean  Hunedoara  nr.  1/2023  privind
repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumei de 38.176,00 mii lei suma corespunzatoare cotei
de 6% din impozitul pe venit estimat a fi incasat la bugetul la bugetul de stat pe anul 2023 si estimarile
pe  anii  2024 -2026 ,  precum si  estimarile  pentru  anii  2024-2026 din  sumele  defalcate  din  taxa  pe
valoarea adaugata pentru pentru echilibrarea bugetelor locale si sumele din cota de 14% din impozitul pe
venit pentru echilibrarea bugetelor locale si Hotărârea Consiliului Judetean Hunedoara nr. 2/2023 privind
aprobarea  repartizarii  pe  unitati  administrativ-teritoriale  a  sumelor  defalcate  din  taxa  pe  valoarea
adaugata pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale , alocate pentru judetul
Hunedoara pe anul 2023 si estimarile pentru anii 2024-2026 prin care Comunei Tomesti i-au fost alocate
sumele:
-    643,00 mii  lei  sume defalcate  din TVA pentru finantarea cheltuielilor  descentralizate  la  nivelul
comunelor; 
-    926,00 mii lei sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale; 
-    107,00 mii lei cote defalcate din impozitul pe venit; 
-    580,00 mii lei sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale

     Pentru anul 2023 veniturile total planificate a se realiza  sunt de  3.628,26 mii lei la care se
adauga  excedentul  bugetului  local  de  la  sfârșitul  anului  2022  de  712.290  lei   ,  cheltuielile  totale
planificate de  4.340,55  mii lei,  rezultand un buget total  la partea de venituri  si  cheltuieli  dupa cum
urmeaza:

 Venituri total,din care:                                                                                                    4.340,55 mii lei
- Sectiunea de functionare                                                                                             3.563,26 mii lei
Cheltuieli total,din care:                                                                                                 4.340,55 mii lei

- Sectiunea de functionare                                                                                             3.563,26 mii lei
- Sectiunea de dezvoltare                                                                                                 777,29 mii lei
conform anexelor 1 și 2 care fac parte integranta din prezenta hotărâre.



 Fata de cele de mai sus, propun aprobarea bugetului comunei Tomesti pe anul 2023 la venituri in
suma de suma de 4.340,55 mii lei mii lei si  la cheltuieli in suma de 4.340,55 mii lei .

VENITURI:         
04.02.01’’Cote defalcate din impozitul pe venit’’             107,00 mii lei
04.02.04’’Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale’’

                                   580,00 mii lei
04.02.05’’Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean’’            250,00 mii lei
11.02.02”Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor
oraselor
si municipiilor ”, repartizate astfel:                                                                                       643,00 mii lei
-    Cheltuieli asistenti si indemnizatii                                                                                   618 mii lei
-    cheltuieli scoala  14,00 mii lei
-   Burse scolare                                                                                                                      11,00 mii lei

11.02.06 ‘’Cote defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale’’                        926,00 mii lei
-  Venituri din impozite si taxe            170,00 mii lei
 - subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzire     80,00 mii lei

Cheltuielile suportate de bugetul local se prezinta astfel:
CHELTUIELI SALARII  din care:                                                                                1.599,55 mii lei
- autoritati executive                                                                                                           1.150,50 mii lei

-  asistenti personali si indemnizatii              449,05 mii lei

Bunuri si servicii(titlul 20)                                                                                                 1.566,71mii lei
din care :

   -  autoritati executive                                                                                                           811,06 mii lei
  -  invatamant                                                                                                                         61,10  mii lei
  -  camine culturale                                                                                                               250,00  mii lei 
  -  drumuri                                                                                                                             224,55 mii lei
  -  salubritate                                                                                                                           60,00 mii lei
  -  inregistrare sistematica                                                                                                    160,00 mii lei
Ajutor social incalzire                                                                                                           80,00 mii lei
Burse                                                                                                                                       11,00 mii lei

CHELTUIELI DE CAPITAL                              -                                                              777,29  mii lei 
-ajutor de incalzire               80,00 mii lei
                

        TOTAL GENERAL VENITURI   COMUNA TOMESTI                                     4.340,55 mii lei 
         TOTAL CHELTUIELI GENERAL  BUGET LOCAL                                          4.340,55 mii lei
     

        In acest sens, propun domnilor consilieri aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea
bugetului local pe anul 2023 si estimarile pe urmatorii 3 ani  in forma propusa, in vederea emiterii
hotărârii consiliului local al comunei Tomesti.

REFERENT,
Valean Gabriela-Elena


