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COMUNA  ALUNIŞ
  Telefon/fax 0244.248.052/0374.091.225
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Nr.307/12.01.2023
A N U N Ţ

 PRIMĂRIA COMUNEI ALUNIŞ

      Astazi, 12.01.2023, Primăria comunei Aluniş, judeţul Prahova, anunţă deschiderea procedurii
de transparenţă decizionala a procesului de elaborare a proiectului urmatorului act normativ:

Proiect de hotărâre privindaprobarea bugetului local al comunei Alunis pentru anul 2023 și
a estimărilor pentru anii 2024,2025 și 2026

       Prin proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Alunis pentru anul
2023 și a estimărilor pentru anii 2024,2025 și 2026 se doreşte gestionarea în condiţii de
economicitate, eficienţă şi eficacitate a fondurilor publice la nivelul comunei Aluniş.
   Documentatia aferenta proiectului de act normativ include :
• referatul de aprobare al iniţiatorului
• textul complet al proiectului de hotărâre
        Documentaţia poate fi consultata: • pe pagina de internet a institutiei www.primariaalunis.ro
, la https://www.primariaalunis.ro/anunturi-publice/ eticheta “Transparenta decizionala”
• la sediul instituţiei: comuna Aluniş, sat Aluniş, str.Gheorghe Costescu, nr.25, judeţul Prahova
• proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe baza de cerere depusă la biroul de relaţii
cu publicul al instituţiei.
       Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus
procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 25.01.2023:
 □ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primaria@primariaalunis.ro ;
 □  prin  poştă,  pe  adresa  :  Primaria  Aluniş,  comuna  Aluniş,  sat  Aluniş,  str.  Gheorghe  Costescu,
nr.25, judeţul Prahova, cod postal 107015;
 □ la sediul institutiei, la Registratura, adresa: comuna Aluniş, sat Aluniş, str. Gheorghe Costescu,
nr.25, judeţul Prahova, între orele 09.00-13.00.
       Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind proiectul de hotărâre privind
aprobarea  bugetului  local  al  comunei  Alunis  pentru  anul  2023  și  a  estimărilor  pentru  anii
2024,2025 și 2026”.
     Propunerile,  sugestiile,  opiniile  cu  valoare  de  recomandare  vor  fi  publicate  pe  pagina  de
internet  a  instituţiei,  la  linkul https://www.primariaalunis.ro/anunturi-publice/  eticheta
“Transparenta decizionala”.
     Nepreluarea  recomandărilor  formulate  şi  înaintate  în  scris  va  fi  justificata  în  scris.

      Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la urmatoarele date de contact: telefon:
0244.248.052,  mobil  0723.186.472,  e-mail: primaria@primariaalunis.ro,  persoana  de  contact:
Constantinoiu Marilena.



ROMÂNIA
JUDEŢUL  PRAHOVA
COMUNA  ALUNIŞ
CONSILIUL  LOCAL
Nr. 288/11.01.2023

P R O I E C T    D E   H O T Ă R Â R E
privind aprobarea  bugetului  local

 al Comunei Aluniş pentru anul 2023 şi a estimărilor pentru anii 2024, 2025 şi 2026

Consiliul Local al comunei Aluniş, întrunit în şedinţă ordinară

    Având în vedere:
- Referat de aprobare al Primarului comunei Aluniş  nr…….din …….;
- Raportul de specialitate întocmit de  biroul financiar-contabilitate din cadrul aparatului de
specialitate  al Primarului comunei Aluniş  nr. …….. din ………………;
 -        Avizul nr.....din.........al  comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget,
finanţe,  administrarea  domeniului  public  şi  privat  al  comunei,  agricultură,  gospodărie  comunală,
protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului Local Aluniş;
-         Avizul nr.......din......... al comisiei  învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială,activităţi
sportive  şi agremet din cadrul Consiliului Local Aluniş ;
-       Avizul   nr.......din........al  comisiei   privind  administraţia  publică  locală,  juridic,  apărarea
ordinii şi liniştii publice şi a drepturilor cetăţeneşti din cadrul Consiliului Local Aluniş;
- Prevederile   Legii  finanţelor  publice  locale  nr.273/2006,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare;
- Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2022 nr. 368/2022;
           În temeiul prevederilor art.129, alin.(1), alin.(2) litera b) şi alin.(4), litera a) din Ordonanţa
de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul  administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

       Art.1.-  (1)  Se  aprobă  bugetul  comunei  Aluniş  pe  anul  2023  şi  estimările  pentru  anii  2024,
2024 şi 2025  astfel:

An 2023 2024 2025 2026
Venituri totale

–lei- 7.674.000 6.314.000 6.234.000 4.534.000

Credite bugetare
totale
-lei-

7.674.000 6.314.000 6.234.000 4.534.000

(2) Se  aprobă repartizarea  veniturilor  totale  şi  creditelor  bugetare  totale  prevăzute  la
art.1. alin (1) conform anexei nr.1.
   Art.2. –.(1) Se aprobă secţiunea de funcţionare  pentru anul 2023 şi estimările pentru anii 2024,
2025 şi 2026 astfel:

An 2023 2024 2025 2026
Venituri secţiunea de

funcţionare
–lei-

5.258.000 4.614.000 4.534.000 4.534.000

Credite bugetare
secţiunea de
funcţionare

-lei-

5.258.000 4.614.000 4.534.000 4.534.000

(2) Se  aprobă repartizarea  veniturilor  şi  creditele  bugetare   prevăzute  la  art.2  alin  (1)
conform anexei nr.2.



Art.3. –(1) Se aprobă secţiunea de dezvoltare pentru anul 2023 şi estimările pentru anii 2024,
2025 şi 2026 astfel:

An 2023 2024 2025 2026
Venituri secţiunea de

dezvoltare
–lei-

2.416.0000 1.700.000 1.700.000 0

Credite bugetare
secţiunea de dezvoltare

-lei-
2.416.000 1.700.000 1.700.000 0

(2) Se aprobă repartizarea veniturilor  şi creditelor bugetare  prevăzute la art.3 alin (1)
conform anexei nr.3.

Art.4. – Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2022, conform anexei nr.4.
Art.5. –  Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

        Art.6. – Secretarul general al comunei Aluniş  va   comunica  prezenta hotărâre:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Prahova;
- Primarului comunei Aluniş;
- Biroului financiar-contabilitate din cadrul aparatului de
       specialitate al Primarului;
-      Cetăţenilor comunei Aluniş prin afişare la sediul Primăriei
       Aluniş şi pe site-ul  oficial al comunei.

             Iniţiator
               Primar,

            Iulian-Cristian Bîgiu

     Nr. 10
(din Registrul proiectelor de hotărâre)



ROMÂNIA
JUDEŢUL  PRAHOVA
COMUNA  ALUNIŞ
PRIMAR
Nr.288/11.01.2023

REFERAT  DE  APROBARE
la proiectul de hotărâre  privind aprobarea  bugetului  local

 al comunei Aluniş pentru anul 2023  şi a estimărilor pentru anii 2024, 2025 şi 2026

Propunerile bugetare pentru anul 2022, aşa cum sunt prezentate sintetizat, conform
principiului unităţii prevăzut de Legea nr. 273/2006, sunt următoarele:

-total venituri :7.674.000 lei şi cheltuieli: 7.674.000 lei, din care:
·  secţiunea de funcţionare: venituri 5.258.000 lei şi  cheltuieli 5.258.000 lei;
·  secţiunea de dezvoltare: venituri 2.416.000 lei şi cheltuieli 2.416.0000 lei.

Veniturile propuse pentru bugetul acestui an, pe principalele surse, sunt:

Nr.crt. Surse venit Sume
-lei-

1 Cote defalcate din impozitul pe venit 345.000

2 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit
pentru  echilibrarea bugetelor locale 1.419.000

3 Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate 2.450.110

4 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor
locale 1.149.000

5 Subvenţii 1.726.000
6 Impozite şi taxe locale 584.890

TOTAL 7.674.000

În ceea ce priveşte cheltuielile propunem în secţiunea de funcţionare următoarele:
Capitol
bugetar

Denumire capitol bugetar Total
-lei-

51.02 Autorităţi executive 1.918.000
54.02 Alte servicii publice generale 6.000
65.02 Învăţământ 1.015.000

66.02 Sănătate 25.000
67.02 Cultură, recreere şi religie 173.000
68.02 Asigurări şi asistenţă socială 1.494.000

70.02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 451.000
74.02 Salubritate şi gestiunea deşeurilor 25.000
84.02 Transporturi 151.000

TOTAL 5.258.000



Secţiunea de dezvoltare cuprinde finanţarea obiectivelor de investiţii pentru anul 2023, noi
şi în continuare.

Propunerile  de investiţii pentru anul 2021 sunt:

Nr.crt. Denumire obiectiv Suma
-lei-

1 Sistem integrat de monitorizare video a comunei Aluniş 50.000
2 Actualizare şi eleborare în format GIS PUG Aluniş 50.000

3 Realizare lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor din
sectoarele cadastrale 23.000

4 Reabilitare săli de clasă Școala Gimnazială Ostrovu 130.000

5
Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat
public în Comuna Aluniș, județul Prahov 63.000

6 Modernizare drum local Uliță Cărpinoasa 400.000
7 Construire Pod peste pârâul Aluniș în punctul Vasile Marin 1.700.000

TOTAL 2.416.000

Propunerile  pentru anii 2024, 2025 şi 2026 sunt următoarele:
1. Total buget:

An 2024 2025 2026

Venituri totale
–lei-

6.314.000 6.234.000 4.534.000

Credite bugetare totale
-lei-

6.314.000 6.234.000 4.534.000

2. Secţiunea de funcţionare:
An 2024 2025 2026

Venituri secţiunea de funcţionare
–lei-

4.614.000 4.534.000 4.534.000

Credite bugetare  secţiunea de funcţionare
-lei-

4.614.000 4.534.000 4.534.000

3. Secţiunea de dezvoltare:
An 2024 2025 2026

Venituri secţiunea de dezvoltare
–lei-

1.700.000 1.700.000 0

Credite bugetare secţiunea de dezvoltare
-lei-

1.700.000 1.700.000 0

     Având în vedere cele expuse mai sus supun spre aprobare Consiliului Local  următorul proiect
de hotărâre.

PRIMAR,
Iulian-Cristian Bîgiu


























































