
 
ROMÂNIA

JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MORENI

HOTĂRÂREA
nr. 24 din 11.02.2022

privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Moreni pe anul 2022

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

Ținând cont de:

Luând act de:

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările

ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MORENI
adoptă prezenta hotărâre:

art.129 alin.(2) lit.”b” și alin.(4) lit.”a” coroborat cu art.139 alin.(3) lit.”a” din O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

a)

Adresa nr.797/06.01.2022 primită de la Administrația Judeteană a Finanțelor Publice a Judetului
Dambovița ; 

b)

Legea nr.317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022; c)

Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;d)

Anunțul nr.339/10.01.2022 pentru îndeplinirea dispozițiilor art.7 alin.(2) din Legea nr.52/2003
privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

e)

Raportul  de  specialitate al Directiei Economica privind propunerea de aprobare a bugetului local
de venituri si cheltuieli pe anul 2022;

a)

Hotararea nr.17/2022 a Consiliului Judetean Dambovita privind repartizarea sumelor alocate  din
cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor  locale estimari 2023-2025 si
repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale
estimari 2023-2025;

b)

Hotararea nr.18/2022 a Consiliului Judetean Dambovita privind repartizarea sumelor din cote
defalcate din impozitul pe venit reprezentand fond la dispozitia Consiliului Judetean Dambovita ;

c)

Avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Moreni;d)

Hotararea Consiliului Local Moreni nr.34/2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si
Funcționare a Consiliului Local Moreni, cu modificarile si completarile ulterioiare;

e)

Referatul de aprobare  nr. 1757/2022;a)

Procesul verbal  privind publicarea Proiectului bugetului general consolidat al Municipiului Moreni
 pe anul 2022;

b)

Art.1 - Se   aprobă  Bugetul  general   consolidat  al  municipiului   Moreni  pe  anul  2022, în valoare
 totală de 141.571 mii lei - partea de venituri și 142.345 mii lei - partea de cheltuieli, conform  Anexei nr.1,
 parte integranta din prezenta hotarare, în structura prevăzută în legea bugetului pe anul 2022.



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Eugen-Nicolae RĂBAEA

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI MORENI,

Carmen POPESCU

Art.2 - Se  aproba   bugetul  local  detaliat la  venituri  și cheltuieli pe capitole și subcapitole  pe anul 2022
conform Anexei nr.2, parte  integrantă   din prezenta  hotarare,   în  structura  prevăzută   în  legea
 bugetului   pe   anul  2022. 

Art.3 - Se aproba repartizarea cheltuielilor din bugetul local de venituri si cheltuieli  pe centre nanciare,
conform Anexei nr.3, parte integranta din prezenta.

Art.4 - Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli a activitatilor nantate din venituri proprii si subventii
pe anul 2022, conform Anexei nr.4, parte integrantă din prezenta hotărâre.   

Art.5 - Se aproba repartizarea cheltuielilor din bugetul  local de venituri si cheltuieli  pentru Centrul de
Recuperare si Reabilitare Persoane cu Handicap Tuicani pe anul 2022,  conform Anexei nr.5, parte
integranta din prezenta.

Art.6 - Se aproba Programul de investiții publice pe anul 2022, conform  Anexei nr.6 și Lista poziției ”Alte
cheltuieli de investiții” conform Anexei nr.6a, parti integrante din prezenta hotarare.   

Art.7  - Se aproba vărsăminte aferente bugetului local pe anul 2022 din sectiunea de funcţionare către
sectiunea de dezvoltare în sumă de 293 mii lei .

Art.8 - Se aproba vărsăminte aferente bugetului de venituri proprii și subvenții pe anul 2022 din
sectiunea de funcţionare către sectiunea de dezvoltare în sumă de 180 mii lei .

Art.9  - Se aproba numarul de personal si fondul  salariilor de baza, conform Anexei nr.7, parte
integranta din prezenta .

Art.10  - Cu punerea în aplicare şi aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează Primarul municipiului Moreni  prin   Direcţia Economică  din cadrul Primăriei Municipiului
Moreni . 

Art.11 -  Prezenta    hotărâre  se   comunică:   Instituţiei   Prefectului  Judeţului   Dambovita, Primarului
Municipiului Moreni, Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Moreni, Directia de Finante
Publice Dambovita, Institutiilor publice si se aduce la cunostinta publică  prin publicarea pe site-ul
Primaiei Municipiului Moreni.



PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,
anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 24 / 11.02.2022

PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ Vot prin ridicarea mâinii individual

HOTĂRÂRE CU CARACTER NORMATIV

0
Hotărâre care se adoptă cu votul: 
majorității absolute a consilierilor locali în funcție

Voturi necesare 9

1 Numărul consilierilor locali, potrivit legii 23

2 Numărul consilierilor locali în funcție 17

3 Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii 16

4 Numărul voturilor „PENTRU” 12

5 Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ” Voturile „ABȚINERE” se
numără la voturile
„ÎMPOTRIVĂ”.

0

6 Numărul voturilor „ABȚINERE” 4

7 Numărul consilierilor locali care absentează motivat 1

8 Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat 0

9
Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea hotărârii,
neavând drept de vot

0

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,
ulterioare adoptării hotărârii consiliului local nr. 24 / 11.02.2022

Nr.
crt.

OPERAȚIUNI EFECTUATE Data

0 1 2

1 Adoptarea hotărârii 11.02.2022

2 Comunicarea către primar

3 Comunicarea către prefectul județului

4 Aducerea la cunoștință publică

5 Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu
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