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H O T Ă R Â R E A 

Nr. 8 din 27 ianuarie 2023  

 
Privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Lugașu de Jos pe anul 2023 și estimări pe anii 

2024-2026 , a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 

2023 și estimări pe anii 2024-2026, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din 

venituri proprii pe anul 2023 pentru Serviciul Apă – Canal Lugașu de Jos 

Având în vedere: 

-     referatul de aprobare nr.363 din 26.01.2023 cu privire la aprobarea bugetului local de venituri și 

cheltuieli al comunei Lugașu de Jos pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026 , a bugetului instituțiilor 

publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023 ș estimări pe anii 2024-

2026, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 

2023 și estimări pentru Serviciul Apă – Canal Lugașu de Jos, prezentat de viceprimar Cofar Cătălin Nicolae; 

-     raportul de specialitate nr.359 din 01.2023 cu privire la aprobarea bugetului local de venituri și 

cheltuieli al comunei Lugașu de Jos pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026 , a bugetului instituțiilor 

publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023 ș estimări pe anii 2024-

2026, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 

2023 și estimări pentru Serviciul Apă – Canal Lugașu de Jos, prezentat de Gulimănescu Geanina, consilier 

contabil; 

-  avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 

Luând în considerare: 

  - Decizia nr.1 din 05.01.2023 privind repartizarea pe unități administrative teritoriale a sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, sumelor aferente cotelor din 

impozitul pe venit estimate a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unități administrative teritoriale; 

- Decizie nr.2 din 05.01.2023 privind repartizarea pe unități administrative teritoriale a sumelor 

aferente cotei de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor și sumele 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale estimate pentru anii 2024-2025-

2026; 

- Anexa la adresa AJFP Bihor nr. BHSTZ 280/2023; 

- Îndeplinirea procedurilor cu privire la transparența decizională prin publicarea proiectului  bugetului 

local pe anul 2023 în vederea dezbaterii publice. 

 În baza prevederilor Legii 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, prevederile legii 273/2006 

privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, 

 În temeiul art. 129 alin. 2 lit. b coroborat cu alin. 4 lit. a), art. 88  și art. 139 alin. (3) lit. a) din OUG 

57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;  

Consiliul Local al Comunei Lugașu de Jos,  

H O T Ă R Ă Ș T E: 

Art.1. -Se aprobă bugetul local al comunei Lugașu de Jos pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026  

la venituri în sumă totală de 20.641.590 lei și la cheltuieli în sumă totală de 25.017.160 lei conform 

formularului anexa nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre din care pentru: 

- secțiunea de funcționare pe anul 2023, la venituri în sumă de 8.895.300 lei și la cheltuieli în sumă 

de 8.906.300. lei; 

- secțiunea de dezvoltare pe anul 2023, la venituri în sumă de 11.746.290 lei și la cheltuieli în sumă 

de 16.110.860 lei. 
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2wArt.2. -Se aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri 

proprii pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026 la venituri în sumă de 121.230 lei și la cheltuieli în sumă 

de 150.000 lei conform formularului anexă nr.2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre din care:  

- la secțiunea de funcționare a instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din 

venituri proprii pe anul 2023 la venituri în sumă de 121.230 lei și la cheltuieli în sumă de 150.000 

lei. 

 

Art.3. -Se aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri 

proprii pe anul 2023 si estimări pe anii 2024-2026 pentru Serviciul Apă – Canal Lugașu de Jos, la venituri 

în sumă de 526.490 lei și la cheltuieli în sumă de 607.750 lei conform formularului anexă nr.3, ce face 

parte integrantă din prezenta hotărâre din care: 

- la secțiunea de funcționare a instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din 

venituri proprii pe anul 2023 la venituri în sumă de 526.490 lei și la cheltuieli în sumă de 607.750. 

lei. 

 

Art.4. -Se aprobă Programul de investiții pe anul 2023 în sumă totală de 16.110.860 lei conform anexei 

nr. 4 la prezenta hotărâre. 

Art.5. -Din excedentul din anii precedenți de la data de 31.12.2022 în sumă de 9.541.087,45 lei se 

aprobă utilizarea în anul 2023 suma de 11.000 lei pentru secțiunea de funcționare și suma de 4.364.570. lei 

pentru secțiunea de dezvoltare. 

Art.6. -Se aprobă utilizarea în anul 2023 din excedentul bugetar al bugetului instituțiilor publice și 

activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii a sumei de 28.770 lei la secțiune de funcționare. 

Art.7. -Se aprobă utilizarea în anul 2023 din excedentul bugetar al bugetului instituțiilor publice și 

activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru Serviciul Apă – Canal Lugașu de Jos a 

sumei de 81.260 lei la secțiune de funcționare. 

Art.8. -Se aprobă fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorității locale în sumă de 40.000 lei. 

Art.9. -Se aprobă suma de 380.000 lei pentru manifestări social -culturale conform anexei 5. 

Art.10. -Hotărârea se aduce la cunoștință publică și se comunică cu:  

- Instituția Prefectului – județul Bihor; 

- D.G.F.P. Bihor- Serviciu Sinteza si Asistența Elaborării Bugetelor Locale; 

- Trezoreria Aleșd; 

- Gulimănescu Geanina – contabil; 

- Primarul comunei Sorban Levente. 

 

 

                                                                 PREŞEDINTE DE 

                                                        ŞEDINŢĂ, 

                                                        Mihai FEKETE         

 

 

Nr. consilieri în Consiliul Local 12                                                                          Vizat pentru legalitate, 

din care în funcție 12                                                                                                                                  SECRETAR GENERAL,   

Nr. total consilieri prezenți 11                                                                                                                                Mariana SOCOL            
Adoptată cu un nr. voturi: pentru 11                
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