
 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA. 
CONSILIUL  LOCAL  AL COMUNEI  FRUMOSU 

_______________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

H O T Ă R Â R E 
privind  aprobarea bugetului local al Comunei Frumosu pe anul 2023  

și a estimărilor pe anii 2024-2026 

 
 

             Consiliul local al comunei Frumosu, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 
Referatul de aprobare nr.10736 din 30.12.2022 prezentat de primarul comunei 

Frumosu,judeţul Suceava               
Raportul compartimentului de specialitate nr.10737 din 30.12.2022 din cadrul 

Primăriei comunei Frumosu, judeţul Suceava; 
Raportul comisiei de specialitate a Consiliului local Frumosu; 
Raportul comisiei de specialitate pentru învăţământ,sănătate şi familie,muncă şi 

protecţie socială,activităţi social culturale, culte, protecţie copii; 
În conformitate cu : 
-prevederile Legii privind finanţele publice locale  nr.273/2006,  cu modificările şi 

completările ulterioare; 
            -prevederile Legii nr. 368/2022  privind bugetul de stat pe anul 2023 şi estimările 
pentru anii 2026-2026; 
             -anexa nr.1 la adresa SVG_STZ/61/10.01.2023  a  AJFP Suceava privind repartizarea 
pe unităţi administrativ-teritoriale din judetul Suceava  a sumelor defalcate din TVA pentru 
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor, 
aprobate prin Legea bugetului de stat nr. 368 pe anul 2023; 
           -adresa  SVG_STZ /143/25.01.2023   prin care au fost comunicate sumele defalcate 
din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023,  cu destinatia finantarea de 
baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat prevazute la art.104, ali.(2) lit. b)-d) 
din Legea educatiei nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare; 
          -Hotararea Consiliului Judetean Suceava nr.1/11.01.2023 privind aprobarea 
repartizarii pe unitati administrativ-teritoriale din județul Suceava a Fondului la Dispozitia  
Consiliului Judetean Suceava pe anul 2023; 

În temeiul art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrative, cu modificările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1.Se aprobă  bugetul local și bugetul creditelor interne pe anul 2023 și 

estimările pe anii 2024-2026, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre . 

Art.2.Se aprobă  plafonul cheltuielilor de personal și numărul de posturi, conform 
anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

Art.3.Se aprobă Lista obiectivelor de investiții pe anul 2023 cu finanțare integrală 
sau parțială de la Bugetul local și bugetul creditelor interne,  conform anexei nr.3 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.   

 



 
 

Art.4.Se aprobă utilizarea excedentului bugetar rezultat la finele anului 2022 în 

sumă de 5.051.870 lei, ca sursă  de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. 

Art.5.Primarul comunei Frumosu  și compartimentul financiar–contabil vor aduce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 
 
 
 
 
 

                    Președintele de ședință,                                                   Contrasemnează: 
                        Niga Alexandru Gabriel                                                Secretar general U.A.T. 
                                                                                                                           Rusu Aurel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frumosu la 30.01.2023 
Nr.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; 
Total consilieri locali în funcţie: 13              Prezenți : 13      Voturi:       -Pentru :13     -Împotriva : 0   -Abțineri : 0     

 
 
 
 
 


