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HOTARARE 

Privind aprobarea bugetului de venituri §i cheltuieli al comunei Rebra pe anul 
2023 

Consiliul local al comunei Rebra , intrunit in $edinta ordinara in data de 31. 01.2023, 
in prezenta afo consilierii din totalul de 11 care compun consiliul local; 

Avand in vedere: 

-referatul de aprobare al primarului comunei inregistrata sub nr.25/03.01.2023 
- raportul nr.27 din 03.01.2023 intocmit de d-I Rus Ion Vasile consilier superior in 

cadrul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
privind aprobarea bugetului de venituri $i cheltuieli al co.munei Rebra pe anul 2023; 

- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2023 nr 368 / 2022; 
- prevederile art.2(1) pct.50,51 $i (2)(6), art.14(6)-(8),art.19 (1), art.20 (1) lit.a , 

art.25, art.26, art.32(1), (2), art.33 (1)-(5),(7)-(9), art.39, art.41, art.42, art.44(1), art.45 
$i art.46 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile $i 
completarile ulterioare; 

- prevederile Hotararii Consiliului Local Rebra nr.19din 21.12.2022 privind aprobarea 
taxelor $i impozitelor locale pentru anul 2023; 

-Decizia nr. 13/28.12 .2022 a Administratiei Judetene a. Finantelor Publice Bistrita 
Nasaud privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din unele 
venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor initiale pentru anul 2023; 

- Decizia nr. 12 /28.12.2023 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Bistrita 
Nasaud privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA 
pentru finantare cheltuielilor desccentralizate la nivelul unitatilor administrativ teritoriale; 

-Scrisoarea cadru nr 464387 /30.09.2022 elaborata de Ministerul Finantelor Publice, 
privind contextt..il macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 
2023 si a estimarilor pentru anii 2024-2026,precum si limitele de cheltuieli stabilite pe 
ordonatorii principali de credite; 

-Hotararea Consiliului Judetean Bistrita Nasaud nr.1/05.01.2023 privind repartizarea 
pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor din fondul la Dispozitia Consiliului Judetean 
Bistrita Nasaud, pe anul 2023; 

-Anuntul inregistrat sub nr.38 /05.01.2023 privind proiectul de buget pe anul 2023; 
- procesul-verbal nr.26 din 05.01.2023 de afi$are a proiectului bugetului local de 

venituri $i cheltuieli al comunei Rebra pe anul 2023, la sediul Primariei din Rebra nr 1 
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- raportul favorabil/nefavorabil nr.120 din 30.01.2023 al Comisiei de specialitate nr.1 
al consiliului local Rebra ; 

in temeiul prevederilor art. 129(1) $i (2) lit ,,b" alin. (4), lit. ,,a", 
art 139 alin . 3 lit (a) , art 196 alin 1 lit "a" $i art. 243 alin 1 lit. a din Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului Romaniei nr.57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrative cu 
modificarile $i completarile ulterioare, 

HOTARA$TE 

Art.1.(1) Se aproba bugetul general centralizat de venituri $i cheltuieli al comunei 
Rebra pe anul 2023, la venituri in suma de 39.981 mii lei, la cheltuieli in suma de 
39.981mii lei, conform anexei nr.l (Formular 11 ) . 

(2) Aprobarea bugetului general centralizat de venituri $i cheltuieli al comunei Rebra 
pe anul 2023 s-a facut cu respectarea prevederilor art.14 alin.7 din Legea nr.273/2006, cu 
modificarile $i completarile ulterioare; 

Art.2.(1) Se aproba bugetul local detaliat la venituri pe capitole $i subcapitole, $i la 
cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole $i paragrafe, pe anul 2023, la 
venituri in suma de 39.981 mii lei, la cheltuieli in suma de 39.981 mii lei, conform 
anexei nr.2 (Formular 11/01 ); 

(2) Se aproba bugetul local detaliat la venituri pe capitole $i subcapitole, $i la 
cheltuieli pe capitole, pe sectiuni, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole $i paragrafe, 
dupa cum urmeaza: 
a) sectiunea de functionare cu venituri in suma de 6.531 mii lei $i cheltuieli in suma de 
6.531mii lei; 
b) sectiunea de dezvoltare cu venituri in suma de 33.450 mii lei $i cheltuieli in suma de 
33.450 mii lei; 

Art.3. Se aproba bugetul pe titluri de cheltuieli, articole $i aliniate pe anul 2023, 
conform anexei nr.3 (Formular 11/06 ); 

Art.4. Se aproba programul de investitii publice pe anul 2023 pe grupe de investitii 
$i surse de finantare conform anexei nr.4 (Formular 14,15 si 15.01 ); 

Art.5. Se aproba fi$a obiectivului, proiectului $i categoriei de investitii conform 
anexei nr.5 (Formular 15 ); 

Art.6.Anexele nr.1-5 fac parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.7. Se aproba utilizarea excedentului anual al bugetului local, rezultat la 

incheierea exercitiului bugetar al anului 2022 ,pentru acoperire temporara a golurilor de 
casa in sectiunea functionare a anului 2023. 

Art.8.Prezenta hotarare intra in vigoare la data aducerii la cuno$tinta publica prin 
afi$are la sediul consiliului local; 

Art.9.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul 
comunei Rebra d-I Danci $tefan ; 

Art.10. Secretarul General al Comunei Rebra va comunica prezenta hotararea cu: 
Primarul comunei Rebra; 

Art.11. Prezenta hotarare se va comunica prezenta hotararea cu: 
- Institutia Prefectului-Judetul Bistrita-Nasaud; 
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- Administratia Judeteana a Finantelor Publice - Bistrita-Nasaud 
- Primarul comunei Rebra; 
- Compartimentul contabilitate din cadrul Primariei comunei Rebra 

Art.12 Prezenta hotarare a fost adoptata cu Qo.voturi ,,pentru", _ voturi ,_,impotriva" 
~i .~btineri din QD.consilieri prezenti. 

NR.1 
DIN 31 .01.2023 

PRESEDINTE DE SEDINT A, 
Ml\lTI DANIEL 




