
ROMANIA 
JUDETUL BISTRl'f A-NASAUD 
COMUNA REBRl$OARA 
CONSILIUL LOCAL REBRI$OARA 

HOTARARE 
Privind aprobarea Bugetului de Venituri ~i Cheltuieli al Comunei Rebrisoara , 

pe anul 2023 

Consiliul Local Rebri~oara intrunit in ~edinta ordinara in data de 30.01.2023, in 
prezenta a 13 consilieri ; 
A vand in vedere : 
-Proiectul de hotarare initiat de catre Primarul comunei Rebri~oara, inregistrat sub nr.82 
/30.12.2022; 
-Referatul de aprobare al primarului comunei Rebri~oara, inregistrat sub nr. 7004 
/30.12.2022; 
- Raportul de specialitate intocmit de compartimentul de resort ( compartiment financiar
contabilitate) din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rebri~oara, 
inregistrat sub nr.7005 /30.12.2022; 
- Scrisoarea-cadru nr. 464387/30.09.2022 elaborata de Ministerul Finantelor Publice, 
privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe 
anul 2023 ~ i a estimarilor pentru anii 2024-2026, precum ~ i limitele de cheltuieli 
stabilite pe ordonatorii principali de credite; 
- Scrisoarea-cadru nr. 466350/30.09.2022 elaborata de Ministerul Finantelor Publice, 

privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe 
anul 2023 ~ i a estimarilor pentru anii 2024-2026, precum si limita sumelor defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale; 
-Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr.1/05.01.2023 privind repartizarea pe 
unitati administrativ-teritoriale fu anul 2023 a Fondului la dispozitia Consiliului Judetean 
Bistrita-Nasaud §i a estimarilor pentru anii 2024-2026 din cote defalcate din impozitul pe 
venit pentru echilibrarea bugetelor locale §i din sume defalcate din taxa pe valoare 
adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale; 
- Decizia nr. 12/28.12.2022 privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a 
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale pe anul 2023 § i a 
estimarilor pentru anii 2024-2026 conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 
2023, nr. 368/19.12.2022, comunicata cu adresa nr. BNG_STZ-5625 din 28.12.2022 a 
Administratiei Judetene a Finantelor Publice Bistrita-Nasaud §i inregistrata la Primaria 
r.omnrn"'.i RP.hri~rnm::i ~11 nr hQh?/?'il. 1? ?O??· 



- Decizia nr. 13/28.12.2022 privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a 
sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor in 
vederea elaborarii ~ i fundamentarii bugetelor locale pe anul 2023 ~ i a estimarilor 
pentru anii 2024-2026 conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 
2023,nr.368/19.12.2022 ,comunicata cu adresa nr. BNG_STZ-5626 din 28.12.2022 a 
Administratiei Judetene a Finantelor Publice Bistrita-Nasaud ~i inregistrata la Primaria 
comunei Rebri~oara cu nr. 6961/28.12.2022; 

- Decizia nr. 1/ 11.01.2023 privind redistribuirea sumelor defalcate din taxa pe valoarea 
adaugata pentru finantarea stimulentului educational sub forma de tichete sociale acordate 
copiilor din familii defavorizate in scopul stimularii participarii in invatamantul pre~colar 
la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale din judetul Bistrita-Nasaud pentru anul 2023, 
conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2023,nr.368/2022, comunicata cu 
adresa nr. BNG STZ-322 din 11.01.2023 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice 
Bistrita-Nasaud ~i inregistrata la Primaria comunei Rebri~oara cu nr.166/12.01.2023; 
- Adresa nr. BNG STZ-335 din 11.01.2023 a Administratiei Judetene a Finantelor 
Publice Bistrita-Nasaud prin care ni se comunica repartizarea pe trimestre, pe totalul 
fiecarui indicator, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele 
locale, alocate prin legea bugetului de stat nr.368/2022, pe anul 2023, aprobata de 
Ministerul Finantelor ~i inregistrata la Primaria comune1 Rebri§oara cu 
nr.150/11.01.2023; 
- Hotararea Consiliului Local nr. 69/27.12.2022 privind stabilirea impozitelor ~i taxelor 
locale datorate de persoanele fizice ~ i juridice din comuna Rebri§oara in anul 2023; 
- Hotararea Consiliului Local nr. 70/27.12.2022 privind stabilirea taxelor speciale 
datorate de persoanele fizice si juridice din comuna Rebri§oara, in anul 2023; 
-Contractul de finantare nr.C0760CM00031560600141 /14.11.2016 pentru acordarea 
ajutorului financiar nerambursabil in conditiile Programului National pentru Dezvoltarea 
Rurala ,pentru obiectivul de investitii " Reabilitare ,modemizare si dotare camin cultural 
in Comuna Rebri~oara ,judetul Bistrita-Nasaud"; 
-Contractul de finantare nr.C0720RM00011560600035 /17.10.2016 pentru acordarea 
ajutorului financiar nerambursabil in conditiile Programului National pentru Dezvoltarea 
Rurala, pentru obiectivul de investitii " Modemizarea infrastructurii rutiere locale in 
comuna Rebri~oara, judetul Bistrita-Nasaud "; 
-Contractul de finantare nr.C0720AM00021660600455 /16.08.2017 pentru acordarea 
ajutorului financiar nerambursabil in conditiile Programului National pentru Dezvoltarea 
Rurala, pentru obiectivul de investitii "Extindere retea publica de apa ~i apa uzata 
menajera in comuna Rebrisoara, judetul Bistrita-Nasaud"; 
- Anuntul nr.7002 din 30.12.2022 privind afi~area proiectului bugetului local de venituri 
~i cheltuieli al comunei Rebri~oara pe anul 2023; 
-Procesul verbal de afi~are nr.7003 din 30.12.2022 a proiectului bugetului local de 
venituri ~i cheltuieli al comunei Rebri~oara pe anul 2023 ~i procesul verbal de dezafi~are 
nr.255 din 16.01.2023 a proiectului bugetului local de venituri ~i cheltuieli al comunei 
Rebri§oara pe anul 2023 ; 



-Avizul consultativ al Comisiei pentru buget, finante, activitati economice, administrarea 
domeniului public si privat al comunei, amenajarea teritoriului, urbanism ,din cadrul 
Consiliului Local Rebri~oara, inregistrat sub nr. 1/30.01.2023; 
-Avizul consultativ al Comisiei pentru Invatamant, sanatate, familie, activitati social 
culturale, culte, activitati sportive, agreement, turism, servicii publice si comert din cadrul 
Consiliului Local Rebrisoara, inregistrat sub nr. 1/30.01.2023 ; 
-Avizul consultativ al Comisiei pentru administratia publica locala, juridica, apararea 
ordinii publice, respectarii drepturilor si libertatilor cetatenilor, protectie sociala, protectia 
mediului, agricultura ~i silvicultura, din cadrul Consiliului Local Rebri~oara, inregistrat 
sub nr. 1/30.01.2023; 

In conformitate cu: 
- prevederile art. 13 8 alin. ( 4) ~i ( 5) din Constitutia Romaniei; 

- prevederile Legii nr. 368/2022 Legea bugetului de stat pe anul 2023; 
- prevederile Legii nr. 369/2022 Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2023; 
-prevederile art.1 alin.(2) ,art.2 alin.(1) pct.SO ,51 si alin.(2)-(6) ;art.14 alin.(6)-(8) ;art.19 
alin.(1) ;art.20 alin.(1) lit.a) ;art.25 ;art.26 ;art.32 alin.(1) si (2) ;art.33 alin.(2)-(5) si 
alin.(7)-(9) ;art.39 alin.(6) si alin.(8) ;art.41 ;art.42 ;art.44 alin.(1) ;art.45 ;art.46 ;art.SO si 
art.58 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si 
completarile ulterioare ce stabileste cadrul juridic pentru aprobarea bugetelor locale ale 
autoritatilor publice locale; 
-prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice Nr. 1954 /16.12.2005 pentru 
aprobarea Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice; 
- prevederile Legii educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 
- prevederile art.1 alin.(2) ~i alin.(3) din Ordonanta de Urgenta a Guvemului Romaniei 

nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 

- prevederile art.23 din Legea nr.448/2006 privind protectia ~i promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
- prevederile Legii- Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri 

publice, cu modificarile ~i completarile ulterioare ; 
-prevederile art. 7 alin. (1) - (6) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica, republicata. 

In temeiul prevederilor art. 5 lit. lit. cc); art. 88; art. 129 alin. (2) lit. b) si d) 
,alin. (4) lit. a); art. 139 alin. (3) lit. a); art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgenta 
a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare, 

HOT.ARA.STE: 

ART.I (1) Se aproba bugetul general centralizat de venituri ~i cheltuieli al Comunei 
Rebri~oara pe anul 2023 ~i estimarile pentru anii 2024-2026 la venituri in suma de 
11.226 mii lei 1ar la cheltuieli in suma de 13.397 mii lei -conform Anexei 
nr.l(formular cod 11). 



(2) Aprobarea Bugetului general centralizat de venituri si cheltuieli al Comunei 
Rebri~oara pe anul 2023 s-a facut cu respectarea prevederilor art.14 al.(7) din Legea 
nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare . 
ART.2- Se aproba bugetul local detaliat la venituri -pe capitole si subcapitole si la 
cheltuieli pe capitole, pe sectiuni, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole ~i paragrafe, 
pe anul 2023, la venituri in suma de 11.226 mii lei iar la cheltuieli in suma de 12.352 
mii lei - conform Anexei nr.2 ( formular 11/01 ), dupa cum urmeaza : 

A -SECTIUNEA DE FUNCTIONARE CU : 
' ' 

- VENITURI IN SUMA DE 7.406 MII LEI 
- CHELTUIELI IN SUMA DE 7.406 MII LEI 

B-SECTIUNEA DE DEZVOL TARE CU : 
- VENITURI IN SUMA DE 3.820 MII LEI 

- CHELTUIELI IN SUMA DE 4.946 MII LEI. 
ART.3- Se aproba utilizarea Sumei de 1.126 MII LEI din excedentul anului precedent 
pentru acoperirea integrala a cheltuielilor Sectiunii de Dezvoltare pentru finantarea 
obiectivelor investitii . 
ART.4 Se aproba BUGETUL CREDITELOR EXTERNE SI INTERNE AL COMUNEI 
REBRI~OARA pe anul 2023, la VENITURI m suma de 0,00 mii lei, iar la 
CHELTUIELI 'in suma de 1.045 mii lei, conform Anexei Nr3.(formular 11/04 ), dupa 
cum urmeaza : 

-SECTIUNEA DE DEZVOL TARE CU : 
- VENITURI IN SUMA DE 0,00 MII LEI 

- CHEL TUIELI IN SUMA DE 1.045,00 MII LEI. 
ART.5- Se aproba utilizarea Sumei de 1.045 MII LEI din excedentul anului precedent 
pentru acoperirea integrala a cheltuielilor Sectiunii de Dezvoltare pentru finantarea 
obiectivelor investitii . 
ART.6-Se aproba Programul de Investitii publice pe anul 2023 pe grupe de investitii si 
sume de finantare -conform Anexei 4 (Formular cod 14). 
ART.7- Se aproba Fi~a obiectivului proiectului ~i categoriei de investitii, conform 
Anexei nr.5 (formular cod 15) . 
ART.8-Anexele nr.1-5 fac parte integranta din prezenta hotarare. 
ART.9-Prezenta hotarare intra 'in vigoare la data aducerii la cunostinta publica prin 
afisare si postare pe situl propriu si se publica in Monitorul Oficial al judetului Bistrita
Nasaud. 
ART.10- Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se mcredinteaza 
Primarul Comunei Rebri~oara . 
Art.11, Prezenta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Rebri~oara cu 
majoritate absoluta, cu respectarea art. 5 lit. cc) i art. 139 alin. (3) lit. a) din Ordonanta de 
Urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv cu respectiv cu 
un numar de voturi _ 13 _ ,,pentru", _ 0 _ ,,abtineri", _ 0 _ ,,impotriva", din numarul de 
_ 13 _ consilieri prezenti. 



ART.12 - Prezenta hotarare se comunica prin intermediul Compartimentului Secretariat 
cu: 

-Institutia Prefectului Judetul Bistrita-Nasaud ; 
-A.J.F.P. Bistrita-Nasaud ; 
-Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud ; 
-Primarului Comunei Rebrisoara; 
-Compartiment Financiar Contabil Salarizare ; 
-Compartiment Secretariat, relatii cu publicul. 

PRESEDINTE DE SEDINT A , 

BURDUHOS NICOLAE . _.. 

NR. 1/ 30.01.2023 

CONTRASEMNEAZA, / 
SECRETARGENERA}{\).Ax., 

SCURTU 

' 
Vizat control finaociar preventiv, 

CATANA ANTONIA 




