
ROMÂNIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA 

 

 

   

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea bugetului local pe anul 2023 

 
 Având în vedere referatul primarului nr. 280/19.01.2023, raportul compartimentului 

contabilitate din cadrul Primăriei Gavojdia nr. 7009/19.01.2023  privind aprobarea 

bugetului local pe anul 2023 şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Local, înregistrate la nr. 328/25.01.2023  

 Ţinându-se seama de prevederile art.129 alin.2 lit.b) și art.129 alin.4 lit.a) din 

O.U.G. nr.57/2019 – privind Codul administrativ şi ale Legii 82/1991 – legea contabilităţii, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare  

 În temeiul prevederilor art.39 din Legea nr.273/2006 – privind finanţele publice 

locale și Legii nr.368/2022 – a bugetului de stat pe anul 2023 

Realizând publicarea anunţului privind elaborarea proiectului bugetului local pe anul 2023, 

în contextul prevederilor art. 7 din Lege nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, cu completările ulterioare, şi a proiectului listei de investiţii publicate pe 

pagina de internet la adresa: www. comunagavojdia.ro  

În conformitate cu prevederile art.196 alin.1 lit.a) și art.139 alin.3 lit.a) din O.U.G. 

nr.57/2019 – privind Codul administrativ 

 

 Consiliul Local al Comunei Găvojdia 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art.1 – Se aprobă bugetul local pe anul 2023 și proiectul de buget pe anii 2024 – 

2026, conform anexei nr.1.   

 Art.2 – Se aprobă lista de investiţii aferentă bugetului local pe anul 2023 și  

proiectului de buget pe anii 2024 – 2026, conform anexei nr.2. 

Art.3  -  Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local în sumă de 573.200 lei la 

secțiunea dezvoltare. 

Art.4 - Anexele 1 și  2  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5  – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului -  Judeţul Timiş 

- Direcţiei Regionale a Finanţelor Publice Timişoara 

- Departamentului contabilitate al Primăriei 

- Se face publică prin afişare pe site www.comunagavojdia.ro 

 

 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

                  VASILE ROSOCA       CONTRASEMNEAZĂ 

                 SECRETAR  GENERAL 

            LENUŢA MOICA  

 

 

 

 

GAVOJDIA, 25.01.2023 

NR. 2 

 

 
Nr. total consilieri:11, nr.consilieri prezenți:11, nr.voturi pentru 11, nr.voturi împotrivă: 0, abțineri:0 


