
 

 

 

Judeţul Vâlcea 

Consiliul local Păuşeşti 

Nr. 8292/30.12.2022 

 

 

A  N  U  N  Ţ 

 

 

 In conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003, cu modificările 

şi completările ulterioare, privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, coroborate cu prevederile art.39 din Legea nr.273/2006, cu modificările 

şi completările ulterioare, publicăm alăturat, azi, 30.12.2022,  proiectul bugetului 

local al comunei Păuşeşti pe anul 2023. 

 Proiectul  bugetului local al comunei Păuşeşti pe anul 2023, este redactat în 

baza raportului de specialitate al compartimentului din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului  şi  în conformitate cu prevederile:  

-  Legii 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023; 

-  art.19 alin (1), art.26 si art.39 din Legea finanţelor publice locale 

nr.273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 - art.129, alin.(4), lit. (a) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

 La elaborarea proiectului de buget au fost respectate principiile si regulile 

bugetare, prevazute la Capitolul II Sectiunea I din Legea 273/2006 – privind finantele 

publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

 Cetățenii interesați  pot consulta proiectul actului cu caracter normativ la sediul 

Primăriei și pe site-ul instituției www.comunapausesti-otasau.ro, iar în termen de 10 

zile de la publicare, pot depune la sediul Primăriei Păuşeşti sau la adresa de e-mail  

pausesti_otasau@vl.e-adm.ro propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare 

asupra proiectului de hotărâre . 

 

 

                       Primar,                                                              Secretar general, 

                   Cătălin Avan                                                          Daniela Păloiu 
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Judeţul Vâlcea         

Comuna Pausesti 

Consiliul local                   

      

    

 

 

 

 PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.1   

Privind: aprobarea bugetului local al comunei Păușești,  

programului de investiții publice si a listei obiectivelor de investiții,  

a altor cheltuieli de investiții si dotări independente pe anul 2023 

 

 

 

 Consiliul local al comunei Păuşeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţă ordinară 

în data de……., la care participă un număr de ……consilieri din totalul de 11 

consilieri în funcţie; 

 Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local; 

- referatul de aprobare al primarului comunei Păușești  cu privire la aprobarea 

bugetului local al comunei Păușești, programului de investiții publice si a listei 

obiectivelor de investiții, a altor cheltuieli de investiții si dotări independente pe anul 

2023,  înregistrat sub nr.8263/30.12.2022; 

- raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr. 

8285/30.12.2022, prin care se propune aprobarea bugetului local al comunei Pausesti, 

programului de investiții publice si a listei obiectivelor de investitii, a altor cheltuieli 

de investiții si dotări independente pe anul 2023; 

 - raportul de avizare a legalităţii proiectului  de hotărâre, întocmit de secretarul 

comunei ; 

 - avizele  comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

Fiind îndeplinite condiţiile de publicitate impuse de Legea nr.52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică – proces verbal  

nr.8292/30.12.2022; 

În conformitate cu prevederile: 

-  Legii 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023; 

-  art.19 alin (1), art.26 si art.39 din Legea finanţelor publice locale 

nr.273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 - art.129, alin.(4), lit. (a) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificarile si completarile ulterioare;; 

În temeiul art. 139, alin.(3), litera (a) și art.196, alin.(1),lit. a) din  O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 



 

H O T Ă R Ă Ș T E 

 

 Art.1. Se aprobă  bugetul local al comunei Pausesti pe anul 2023, la venituri în 

suma de 15152,00 mii lei si la cheltuieli în suma de 15152,00 mii lei, conform anexei 

nr.1. 

 Art.2. Se aproba Programul de investitii publice pe anul 2023 cu finantare din 

bugetul local si alte surse, conform anexei  nr.  2.  

Art.3. Se aproba Lista obiectivelor de investitii si a altor cheltuieli de investitii 

si dotari independente cu finantare din bugetul local si alte surse, conform anexelor 

nr.3. 

 Art.4. Se aproba alocarea sumei de 110,00 mii lei pentru lucrari de reparatii 

curente, conform anexei nr.4. 

Art.5. Se aproba alocarea sumei de 70,00 mii lei pentru sprijin culte, conform 

anexei nr.5. 

Art.6.Se aproba alocarea sumei de 50,00 mii lei pentru finantarea 

complementara a Scolii Gimnaziale Pausesti  Otasau, după cum urmează: 

         (1) Suma de 40,00 mii lei cheltuieli materiale conform art.105, alin.2, lit. a-l 

din Legea nr.1/2011;  

         (2) suma de 10,00 mii lei cheltuieli transport cadre didactice conform art.105, 

alin.2, lit a-l din Legea nr.1/2011;  

Art.7. Se aproba alocarea sumei de 80,00 mii lei pentru programul sportiv-

sportul de performanta, conform anexei nr.6. 

Art.8. Se aproba alocarea sumei de 30,00 mii lei pentru organizarea actiunilor 

culturale desfasurate cu ocazia evenimentului „Ziua comunei Pausesti”. 

Art.9.Se aproba alocarea sumei de 10,00 mii lei fond de rezerva la dispozitia 

autoritatilor locale. 

 Art.9. Primarul comunei Pausesti şi compartimentul de specialitate vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Art.10.Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului judeţului 

Vâlcea , primarului comunei Pausesti, si va fi adusa la cunoştinţa publica prin afişare 

și publicare pe site-ul instituției. 

        

                                                                                             Păuşeşti :  

 

 

           Inițiator:                                                           Contrasemnează  pentru legalitate 

            Primar,                                                                   Secretar general, 

        Cătălin Avan                                                                Daniela Păloiu 

 

 

 
 


