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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Bugetului Local al Comunei Scorțeni pe anul 2023, 

a Bugetului Instituțiilor Publice finanțate din venituri proprii si subvenții 
pe anul 2023 si estimări pentru anii 2024 – 2026  

 
 Având în vedere:  
- Incheierile Judecatoriei Campina nr.129/15.10.2020, nr.161/15.10.2020, si 
nr.219/24.12.2020 privind validarea mandatelor de consilieri locali, in urma alegerilor din 
data de 27.09.2020; 
- Ordinul Prefectului – judetul Prahova nr.441/28.10.2020 privind constatarea  
indeplinirii obligatiilor legale de constituire a Consiliului Local al comunei Scorteni, judetul 
Prahova; 
- Ordonanţa de urgenţă nr. 168/2022 privind modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru prorogarea unor termene; 
- Adresa  Ministerului Finantelor Publice nr.467935/22.12.2022 privind metodologia 
de intocmire a bugetului pe anul 2023 si estimari 2024-2026;  
- Decizia nr.4517/28.12.2022 a Directorului General al Directiei  Regionale a 
Finantelor Publice Ploiesti; 
- Adresa nr.295/12.01.2023 a D.G.R.F.P. Ploiesti, privind repartizarea pe an si 
trimestre a sumelor alocate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2023 estimari 
pe anii 2024, 2025 si 2026, conform Deciziei nr.190/12.01.2023 a Directorului Generalal 
Directiei  Regionale a Finantelor Publice Ploiesti; 
- Decizia nr.190/12.01.2023 a Directorului General al Directiei  Regionale a 
Finantelor Publice Ploiesti;  
- Referatul de aprobare al domnului Primar Barbu Iulian C-tin, inregistrat la 
nr.3197/20.01.2023; 
- Raportul nr.3195/20.01.2023 al d-nei Negulescu Maria-sef birou financiar-contabil 
privind aprobarea bugetului local pe anul 2023, a bugetului institutiilor publice finantate 
din venituri proprii si subventii pe anul 2023 si estimari pentru anii 2024-2026; 
- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local Scorteni nr............/..............; 
- Avizul secretarului comunei Scorteni nr........../.........................; 
 

In baza prevederilor Legii nr.317/2021 pentru aprobarea bugetului de stat pe anul 
2022, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. „a”si „b”, art. 26 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare,  

  
 In temeiul prevederilor art. 129, alin. 4, lit (a), art.139, ali. 3, lit (a) si 196 alin.1, lit 

(a) din OUG nr. 57 – Codul administrativ,  
 

Consiliul Local al comunei Scorteni, județul Prahova, adoptă prezenta hotărâre: 
 

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Scorțeni pe anul 2023 
si estimări pentru anii 2024-2026, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli al instituțiilor publice de 
subordonare locală, finanțate din venituri proprii si subvenții pe anul 2023, si estimări 
pentru anii 2024-2026, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se aprobă Lista obiectivelor de investitii pe anul 2022, conform anexei nr. 3 
la prezenta hotarare. 



Art. 4. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se insărcinează Primarul 
comunei Scorțeni, șeful biroului financiar-contabil din cadrul Primăriei Scorțeni, 
Ordonatorii terțiari de credite ai bugetului local si se comunică instituțiilor interesate. 
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