
 
ROMANIA                                                                                                                                                                                                 
JUDETUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI PUCHENII MARI  
 

 HOTARARE 
privind  aprobarea bugetului local al 
comunei Puchenii Mari pe anul 2023 

      Avand in vedere: 
-prevederile art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ; 
-In conformitate cu legea bugetului de stat pe anul 2023  nr.  368/19.12.2022 , Decizia 
Directorului General al Directiei Generale a Finantelor Publice nr.190/12.01.2023,Decizia 
Directorului General al Directiei Generale a Finantelor Publice 
nr.4517/28.12.2022,conform adresei nr.3014/18.11.2022 a Scolii Gimnaziale , comuna 
Puchenii Mari: 
 - raport de aprobare al Primarului Comunei Puchenii Mari; 
 - referat de specialitate; 
 - avizul secretarului comunei; 
 - avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari; 
 - in temeiul legii nr.1/2011 privind educatia nationala; 
 - Ordinul 4271/15.12.2022 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind incheierea  
exercitiului bugetar al anului 2022; 
- in temeiul legii 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
     In temeiul prevederilor art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ; 
 

Consiliul Local al comunei Puchenii Mari, judetul Prahova adopta prezenta 
HOTARARE: 

Art.1.Se aprobă  bugetul local al  comunei Puchenii Mari pe anul 2023, conform 
Anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 Art.2.Se aproba  bugetul pe anul 2023 al unitatii de invatamant cu personalitate 
juridica Scoala Gimaziala Comuna Puchenii Mari finantata din bugetul local pentru 
sectiunea de functionare , conform anexei nr.2. 

Art.3.Se aproba lista obiectivelor de investitii finantate din bugetul local pe anul 
2023,conform anexei nr.3. 

Art.4.Se aproba dispozitia nr.1/05.01.2023, privind acoperirea definitiva a 
deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2022 din excedentul bugetului local din anii 
precedenti,conform anexei nr.4 

Art.5. Anexele nr.1-4 sunt parte integranta din prezenta hotarare. 
          Art.6. Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 
554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 



         Art.7. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) lit. c), ale art. 255 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, coroborat cu cele ale art. 3 alin. (1) din Legea nr. 
554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
prezenta hotărâre se înaintează Prefectului județului Prahova pentru exercitarea 
controlului de legalitate. 
        Art.8. In conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparența și 
comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate a prezentei 
hotărâri se realizează, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al unităţii 
administrativ-teritoriale, în termenul prevăzut de lege, și se publică, pentru informare, în 
format electronic în Monitorul Oficial Local al Comunei Puchenii Mari, județul Prahova. 
Nr.____ 
Data_______ 
        Presedinte de sedinta                                            Contrasemneaza 
           Consilier,                                                            P. secretar general, 
Dan Andrei Constantin                                                         Mariana Ceocea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


