ROMÂNIA

JUDEȚUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOBROEȘTI

HOTĂRÂREA nr. 29
privind aprobarea

Bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Dobroești,
pe anul 2022

Analizând temeiurile juridice:
a. Legea nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022;
b. Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu
modificările şi completările ulterioare;
c. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
d. Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificarile si completarile ulterioare;
e. H.G. nr. 1071/04.10.2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe țara
garantat în plată;
f. O.U.G. nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene,
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
g. Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările si completările ulterioare;
h. Legea nr. 69 / 2010 a responsabilităţii fiscal-bugetare, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
i. prevederile art. 129, alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4), lit. a) art. 155 alin. (1) lit. c)
coroborat cu alin. (4) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările si completările ulterioare;
Ținând cont de:
a. Decizia Șefului ANAF a Județului Ilfov nr.12053913 / 05.01.2022 privind
repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea
cheltuielilor descentralizate;
b. Decizia Șefului ANAF a Județului Ilfov nr. 2502/25.01.2022 privind repartizarea
sumelor si cotelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea
bugetelor locale;
c. Fila de plan a Consiliului Județean Ilfov privind alocarea cotei de 6% din impozitul
pe venit;
d. Hotărârea nr. 6966/17.01.2022 a Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale,
pentru modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 6581/13.07.2021 modificată prin
Hotărârea nr. 6645/17.08.2021;
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e. Hotărârea nr. 6967/17.01.2022 a Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale,
pentru modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 5793/17.07.2019 modificată prin
Hotărârile nr. 5857/22.08.2019, nr. 6232/18.08.2020, nr. 6368/14.12.2020 și nr.
6624/17.08.2021;
În conformitate cu
a. H.C.L.D. nr. 111 /29.12.2021, privind aprobarea impozitelor, taxelor şi a altor
categorii de venituri ale bugetului local pentru anul 2022;
Luând act de:
a. adresa Instituției Prefectului Județul Ilfov cu nr. 5198/CE/12.05.2022, și înregistrată
la Primăria Dobroești cu nr. 14546/12.05.2022, revenire la adresa nr. 2642/CD/
10.03.2022 față de H.C.L. Dobroești nr. 2 / 28.02.2022 pentru aprobarea Bugetului
de venituri și cheltuieli al comunei Dobroești, anul 2022;
b. proiectul de hotărâre inițiat de dl. Primar Condu Valentin Laurențiu;
c. referat de aprobare al d-lui Primar Condu Valentin Laurențiu;
d. raportul de specialitate întocmit de către societatea PARETO NET SRL înregistrat
sub nr. 11596 / 25.03.2022;
e. anunțul privind afișarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Dobroești
pentru anul 2022, înregistrat sub nr. 11608 / 25.03.2022;
f. procesul – verbal de afișare al Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei
Dobroești pentru anul 2022, înregistrat sub nr. 11609 / 25.03.2022;
g. avizele favorabile ale comisiilor juridic, educație și urbanism și avizul negativ
exprimat de către comisia activități buget – finanțe din cadrul Cosniliului Local.
În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. a) coroborat cu alin. (4) lit. a), art. 139, alin.
(1), si (3) lit. a) și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din Codul administrativ adoptat prin O.U.G.
nr. 57/2019 cu modificările si completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOBROEȘTI
întrunit în a șaptea ședință din anul 2022
adoptă prezenta

HOTĂRÂRE
Art. 1 Se abrogă Hotărârea Consiliului Local Dobroești nr. 2 din data 28.02.2022
privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Dobroești, anul 2022.
Art. 2. (1). Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli, al Comunei Dobroesti, pe anul
2022, în sumă totală de 66.761.755 lei, conform anexelor, care fac parte integrantă din
prezentul proiect.
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(2). Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli, al Comunei Dobroesti, pe anul 2022
cu respectarea prevederilor art. 14, alin. 7, din Legea nr. 273 / 2006, a finanţelor publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare.
(3). Se aprobă Bugetul local, detaliat, la venituri, pe capitole şi subcapitole şi la
cheltuieli, pe capitole, subcapitole şi paragrafe, în sumă totală de 66.761.755 lei.
Art. 3. Se aprobă programul de investiţii publice, pe anul 2022, pe grupe de investiţii
şi surse de finanţare, conform anexelor, parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art. 4. Se aprobă lista de eveneminte publice, pe anul 2022, conform anexei, parte
integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Primarul Comunei Dobroesti, prin Compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de
specialitate.
Art. 6. Prezenta hotărâre intră în vigoare în conformitate cu prevederile legale în
vigoare
Art. 7. Prezenta hotărâre poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 8. Prezenta hotărâre are caracter normativ.
Art. 9. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin grija Secretarului
General al comunei şi se transmite prin intermediul secretariatului Consiliului Local, către:
➢ Instituţia Prefectului,
➢ Administratia Judeţeană a Finanţelor Publice Ilfov;
➢ Trezoreria Ilfov;
➢ Compartimentul contabilitate,
➢ Biroul taxe și impozite locale, executări silite și autorizări transport;
➢ Compartiment achiziții și investiții;
➢ Unităţile de învățământ, finanţate integral sau parţial din bugetul local;
➢ Compartimentul relaţii cu publicul şi informaţii publice ;
➢ prin afișare la sediul Primăriei Dobroești cât și pe site-ul www.primariadobroesti.ro
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
IVAN ALEXANDRU DORU
Contrasemnează pentru legalitate
p. Secretar General
Cristina Mariana BUTNARU
Hotărârea nr. 29 – Dobroești – Ilfov 24.05.2022

Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Dobroești în ședința extraordinară din data de 24.05.2022 cu 13 voturi
„pentru”, 3 voturi împotrivă, niciun vot abținere, cu respectarea prevederilor art. 140 alin. (1) din Codul Adminisrativ 2019, cu

modificările și completările ulterioare.
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CARTUȘ CARE SE COMPLETEAZĂ ANTERIOR ATESTĂRII AUTENTICITĂȚII HOTĂRÂRII, nr. 29 / 24.05.2022

PROCEDURA DE
VOT UTILIZATĂ: (5)

 DESCHIS 
prin ridicarea mâinii

prin apel nominal

HOTĂRÂRE CU CARACTER NORMATIV
DA/NU➢

0.a.
0.b.
0.c.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

SECRET




HOTĂRÂRE CU CARACTER INDIVIDUAL

DA/NU
➢
majorității calificate de două treimi din numărul consilierilor locali în funcție DA/NU ➢
Se înscrie numărul de
Hotărâre care se majorității absolute a consilierilor locali în funcție
voturi determinat, potrivit
DA/NU ➢ DA
adoptă cu votul:
majorității necesare:
majorității simple a consilierilor locali prezenți
DA/NU ➢
Numărul consilierilor locali, potrivit legii
Numărul consilierilor locali în funcție (rând 2≥rând 1 și rând 2 = rând 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)
Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii (rând 3 ≤ rând 2 și rând 3 = rând 4 + 5 + 6 + 9)
Numărul voturilor „PENTRU” (rând 4 ≤ rând 3); hotărârea este adoptată numai dacă rând 4 ≥ rând 0
Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ” (rând 5 ≤ rând 3)
Voturile „ABȚINERE” se numără la voturile „ÎMPOTRIVĂ”.
Numărul voturilor „ABȚINERE” (rând 6 ≤ rând 3)
Numărul consilierilor locali care absentează motivat
Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat
Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea hotărârii, neavând drept de vot
➢
DA

9
17
17
16
13
3
0
1
0

a se avea în vedere dispozițiile art. 228 și 243 alin. (1) lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare



NOTĂ: 1. În numărul consilierilor locali este/sunt inclus/incluși și viceprimarul/viceprimarii, după cum numărul voturilor cuprinde și votul acestuia/acestora; pentru
consiliul județean sintagma „consilierilor locali” se înlocuiește cu „consilierilor județeni”, iar cea de „viceprimari” cu „vicepreședinții consiliului județean.
2. Dacă la rândul 9 nu este niciun consilier local în această situație, se trece „zero”, iar pe rândul corespunzător nominalizării consilierilor locali respectivi, se
menționează „nu este cazul”.

*Semnătura secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau, numai în lipsa acestuia,
a persoanei din compartimentul pentru monitorizarea procedurilor administrative
➢
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