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ROMÂNIA 

 JUDEŢUL BACĂU  

COMUNA  GAICEANA  

 -CONSILIUL LOCAL-  
Tel: 0234.283614, fax: 0234 283674 

E-mail : contact@comunagaiceana.ro      

 

HOTARAREA Nr.11 din 31 ianuarie 2023 

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei 

Gaiceana,judetul Bacau,pentru anul 2023 

 

 
Consiliul local al Comunei Gaiceana, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara din data 

de 31.01.2023 

 Avand in vedere 

-  Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;  

- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;  

- adresa nr.4648/29.12.2022 a Administratiei judetene a Finantelor publice Bacau; 

- adresa nr.67/04.01.2023 a Administratiei judetene a Finantelor publice Bacau 

- Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al  Comunei 

Gaiceana. 

 

In baza Legii nr.273/2006,privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare, Legea nr.368/2022-Legea bugetului de stat pe anul 2023, Hotararea nr.352/2021, 

pentru modificarea HG.136/2016,privind aprobarea Normelor metodologice pentru determinarea 

costului standard per elev/prescolar si stabilirea finantarii de baza a unitatilor de invatamant 

preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din TVA, prin 

bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar; Legea  cadru nr.153/2017,privind 

salarizarea  personalului platit din fonduri publice; Scrisoarea cadru,privind contextul  

macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2023 si a estimarilor  

pentru anii 2024-2026, precum si limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 

echilibrarea bugetelor locale transmisa de Ministerul Finantelor /Cabinet Ministru cu adresa 

nr.466350/30.09.2022; HG nr.1138/2022  pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de 

performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar 

de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2022 - 2023 

, Legea educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,Legea nr.448/2006 

privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Legea nr.248/2015 privind 

stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor proveniti din familii defavorizate. 

 Tinand cont de Anuntul nr.220 din  12.01.2023 pentru consultare publica a Proiectului  de 

hotarare,privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Gaiceana pe anul 2023 si 

postarea pe www.comunagaiceana.ro; 
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 In temeiul dispozitiilor art.88,art.129,alin.(2),lit.b) si alin.(4),lit.a, art.139, alin.93),lit.a si 

art.196, alin.(1),lit.a din OUG.57/2019,privind  Codul Administrativ,cu modificarile si 

completarile ulterioare 

 

HOTARASTE: 

 

 Art.1.-Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Gaiceana, judetul Bacau, 

pentru anul 2023, conform Anexei nr.1 la prezenta hotarare. 

 

Art.2 Se aproba lista de investitii pentru comuna Gaiceana, judetul Bacau,conform Anexei 

nr.2 la prezenta hotarare 

 

Art.3.- Primarul şi compartimentul financiar contabil vor  duce la  

indeplinire  prezenta hotărâre ,iar secretarul general  va comunica cate un exemplar  persoanelor 

interesate  şi Instituţiei Prefectului –judeţului  Bacău si va fi facuta publica, prin afisare. 

                        

 

 

 
                                           Presedinte de sedinta,                                                    Contrasemneaza, 

                                                 Consilier local                                                     Pentru  Secretar general                                                                                                                                                                     

              Ghiurca Olimpia          Iancu Loredana 

    

 

 

Cvorum:11 consilieri in functie, aprobata cu 8  voturi  pentru, 1 impotriva (9  consilieri 

prezenti) 

 

 

 

 

 

 PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII 
CONSILIULUI LOCAL NR. 80/29.11.2022 

 Nr. 
crt. 

Operaţiuni efectuate Data ZZ/LL/AN 
Semnătura persoanei 

responsabile să 
efectueze procedura 

 
 

 
Adoptarea hotărârii s-a facut cu 

majoritate ⸋ simplă ⸋ absolută  ⸋ 

calificată 

29.11.2022  

 1 Comunicarea către primar  07.12.2022  

 2   Comunicarea către prefectul județului 07.12.2022  

 3 Aducerea la cunoștință publică 05.12.2022  

 4 
Hotărârea devine obligatorie sau produce 

efecte juridice, după caz 
29.11.2022  
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