
ROMANIA
JUDETUL GORJ
MUNICIPIUL MOTRU
CONSILIUL LOCAL

rrorAnAnp
privind aprobarea Bugetului Local al Consiliului Local Motru pe anul2022 Si estimlri
2023 - 2025 qi Bugetul Institu{iilor Publice qi Activiti(ilor Finan{ate Integral sau Parfial

din Venituri Proprii pe anul 2022 Si estimlri 2023 -2025

CONSILruL LOCAL AL MUNICIPIULUI MOTRU
Avfrnd tn vedere:

municipiului Motru i-a fost alocatd suma de 4092,50 mii lei pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul municipiului;

bugetelor locale, municipiuluiMotru, pentru anul2022, fiindu-ialocati suma de 3090 mii lei;

venit pentru echilibrarea bugetelor locale, municipiului Motru, pentru anul2022, fiindu-i alocatd

suma de 1483 mii lei;

defalcate din impozitul pe venit, municipiului Motru, pentru anul2022, fiindu-i alocatd suma de

12.457 mii lei;

sumelor defalcate din TVA pe unitali administrativ teritoriale ale judefului Gorj qi pe unitili de

inv6!6mdnt pentru finanfarea cheltuielilor cu bursele elevilor pentru anul2022 gi estimari 2023-

2025;

dispozilia Consiliului Judefean Gorj pe anul2022, a sumelor defalcate din TVA pentru finanlarea
drumurilor judetene pe anii 2023-2025, a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anii 2023-2025 gi a cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe

anii 2023-2025, municipiului Motru fiindu-i repartizatd suma de 1.200 mii lei, sume din fondul la
dispozilia Consiliului Judetean Gorj pe anul2022;

ulterioare;

normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

ulterioare;

Mircea;

In temeiul prevederilor art. 139, alin.l din O.U.G. nr.5712019 privind Codul
administrativ, cu modificlrile gi completdrile ulterioare,

HorARAgrE:
ART.I Se aprobi bugetul local al Consiliului Local Motru pe anul 2022 qi estimlri
2023 - 2025, dezechilibrat in suml de 93.572,5 mii lei conform anexei 1, precum qi pe
sec(iunea de func{ionare in sumi de 28.46415 mii lei echilibrat conform anexei 2 qi

sec{iunea de dezvoltare in suml de 65.108 mii lei dezechilibrat conform anexei 3.



ART.2. Sumele defalcate din taxa pe valoare adiugatl destinate finanflrii de bazd a

uniti{ilor de invifimint preuniversitar de stat, pentru categoriile de cheltuieli previzute la
art.l04 alin.(2) lit. b)-d) din Legea nr.ll20ll, cu modificirile ;i completlrile ulterioare, se

vor include in buget prin adoptarea unei noi hotiriri a Consiliului Local Motru.

ART.3 Se aprobl bugetul institufiilor publice qi activitifilor finan(ate integral sau par{ial
din venituri proprii pe anul 2022 qi estimlri 2023-2025 dezechilibrat in sumi de 54.507,46
mii lei conform anexei 4, precum gi pe sec{iunea de func(ionare in sumi de 38.459146 mii
lei dezechilibrat conform anexei 5 qi secfiunea de dezvoltare in sumi de 16.048 mii lei
echilibrat conform anexei 6.

ART.4 Se aprobi Programul Investi(iilor pe anul2022, conform anexei 7 .

ART.5 Se aprobl Programul de lucrlri qi reparafii pe anul 2022, conform anexei 8.

ART.6 Se aprobi numlrul de personal conform statelor de funcfii pe anul 2022, conform
anexei 9.

ART.7 Se aproba utilizarea sumei de 5.127.000 lei din excedentul bugetului local pentru
realizarea obiectivelor de investifii pe anul2022.

ART.8 Se aproba utilizarea excedentului institu(iilor publice gi activitlfilor finan(ate
integral sau par(ial din venituri proprii in sumi de 196.326130 lei pentru acoperirea
golurilor temporare de casI.

ART.9 Prevederile hotiririi vor fi duse la indeplinire de serviciile de specialitate din cadrul
Primiriei municipiului Motru.

ART.10 Hotlrirea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Institu{iei Prefectului
qi Serviciului Buget, Finan{e Contabilitate din cadrul Primlriei municipiului Motru.

Aceastd hotlrdre a fost adoptatd in gedin{a extraordinarl a C.L. Motru
cu un nr. de 13 voturi pentru,0 voturi impotrivE, 5 ablineri, exprimate

din nr. total de l8 consilieri prezen(i la gedinlS qi din totalul de 19 consilieri in func{ie.
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