
 
 

Nr.MOL/1/09.01.2023, modificat la 31.01.2023 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 
COMUNA GÂRLENI 

PRIMAR 
          

 
 PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli și a Listei obiectivelor de investiții pe anul 
2023 ale comunei GÂRLENI,  județul Bacău 

 
Primarul  comunei GÂRLENI, județul Bacău; 
Având în vedere:  
- referatul de aprobare nr.182 din 09.01.2023 al primarului comunei, în calitatea sa de initiator 

al proiectului de hotărâre, prin care se susține necesitatea și oportunitatea aprobării bugetului de 
venituri și cheltuieli și a Listei obiectivelor de investiții pe anul 2023  ale comunei GÂRLENI,  județul 
Bacău; 

- raportul de specialitate nr.181 din 09.01.2023 al compartimentului financiar-contabil, prin 
care se motivează în drept și în fapt necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre; 

- avizul consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local GÂRLENI;  
- procesul verbal de afișare a propunerii de buget pentru anul 2023, înregistrat sub nr. din 

09.01.2023; 
În baza prevederilor : 
-   art.19 alin.(1) lit.a) și art.20 alin.(1) lit.a), art.39 ale Legii nr.273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările si completările ulterioare; ale Legii bugetului de stat nr.368/2022 pentru 
anul 2023; art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, cu modificările și completările ulterioare ; Legii educatiei nationale nr 1/2011, cu completarile 
si modificarile ulterioare ,a  Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările 
ulterioare; art. 87 alin.(3) , art.88 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

Luând în considerare: 
 - adresele nr.4648/29.12.2022, nr.67/04.01.2023 și nr.185/10.01.2023 ale Direcției Județene a 
Finanțelor Publice Bacău și adresa nr.2856/31.01.2023 a Consiliului Județean Bacău, prin care  sunt transmise  
sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugată și din cote defalcate din impozitul pe venit, precum și estimările 
orientative privind sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata  si din cote defalcate  din impozitul pe venit  
pe anii 2024-2026; 
 -adresele nr.7/03.01.2023 și nr.45/10.01.2023 ale Școlii Gimnaziale MIHAI EMINESCU 
Lespezi, din comuna GÂRLENI; 

- adresa nr.35/05.01.2023 a Companiei Regionale de Apă Bacău; 
-referatele de necesitate de la compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei comunei 

Gârleni; 
În baza art. 136 alin.(1), art.155 alin.(1) lit.c) , alin.(4) lit.a) și c)   din OUG nr.57/2019 privind 

Codul administrativ; 
 În temeiul art.129 alin.(1) ,alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a), art.196 alin.(1) 
lit.a) , art.197 alin.(1), (2), (4)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
 

P R O P U N : 
 

 Art.1.Se aprobă bugetul local al comunei GÂRLENI , județul Bacău pentru anul 2023, la 
partea de venituri cu suma de 13731,74 mii lei si la partea de cheltuieli cu suma de 19006,46 mii lei, 
conform Anexei nr.1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Se aprobă Lista obiectivelor de investiții pe anul 2023, prevăzută în  Anexa nr.2 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



 
 

Art.3. - Se aprobă bugetul de cheltuieli al ordonatorului tertiar de credite Scoala gimnaziala 
”Mihai Eminescu” Lespezi  in suma 1065,46 mii lei . 

Art.4. - Se aprobă utilizarea sumei de 5274,72 mii lei din excedentul anilor precedenti  pentru 
sustinerea investitiilor:, ‘’Modernizare, renovare si dotare camin cultural Girlenii de Sus, din sat 
Girleni, com. Girleni, jud Bacau”, „CONSTRUIRE POD PESTE PARAUL RACILA,SAT GIRLENII 
DE SUS, COMUNA GIRLENI, JUDETUL BACAU” “Modernizarea, renovarea si dotarea caminului 
cultural din sat Lespezi, comuna Girleni” “Construire sediu primarie in comuna Girleni, jud. Bacau”, ‘’ 
MODERNIZARE  DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE LESPEZI, GARLENI, 
GARLENII DE SUS, SI SURINA IN COMUNA GIRLENI, JUDETUL BACAU”, ‘’ 
MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE LESPEZI, GÂRLENI ȘI 
GÂRLENII DE SUS, COMUNA GÂRLENI, JUDEȚUL BACĂU’’,MODERNIZAREA RETELEI 
DE CANALIZARE COMUNA GARLENI JUDETUL BACAU,MODERNIZAREA SISTEMULUI 
DE ILUMINAT PUBLIC PRIN CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII 
DE ILUMINAT PUBLIC COMUNA GARLENI JUD BACAU,  CANALIZARE CRAB. 
    Art.5. - Cu drept de contestare , în condiţiile Legii nr.554/2004 cu modificările şi completările 
ulterioare, la instanţa de contencios administrativ competentă. 
             Art.6. - Primarul comunei GÂRLENI , prin compartimentul financiar-contabil și celelalte 
compartimente  din cadrul aparatului de specialitate  vor  aduce la îndeplinire  prezenta hotărâre. 
           Art.7. - Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotărâre va fi comunicată 
Instituției Prefectului-Județul Bacău, primarului comunei, compartimentului financiar-contabil, Școlii 
Gimnaziale MIHAI EMINESCU Lespezi și va fi adusă la cunostință publică, conform legii, pe site-ul :  
www.primariagarleni.ro . 
 
 
 
 
 
   INIȚIATOR,                                                       AVIZ DE LEGALITATE, 
     VICEPRIMAR cu atribuții de                             SECRETAR GENERAL COMUNĂ,  
                PRIMAR                                                                           Simona CREANGĂ  
    Constantin-Gabriel ȘTEFAN    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


