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PR.OIECT DE IIOTAN.AN.rc,
privind aprobarea Bugetului Local aI Consiliului Local Motru pe anul2023 Si estimlri
2024 -2026 qi Bugetul Institufiilor Publice qi Activitl(ilor Finan{ate Integral sau Par(ial

din Venituri Proprii pe anul2023 9i estimiri 2024 -2026

PRIMARUL MUNICIPIULUI MOTRU, EC. MOREGA COSTEL COSMIN

Avdnd tn vedere:

bugetelor locale pe anul 2023 qi estimdri 2024-2026, a sumelor alocate din cote defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023 qi estimdri 2024-2026;

sunt comunicate estimlri pentru anii 2023, 2024-2026 a cotelor defalcate din impozitul pe venit;

repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanlarea cheltuielilor cu bursele elevilor, pentru
finan{area stimulentului educa{ional sub forml de tichete sociale , pentru finanlarea drepturilor
copiilor cu cerinle educalionale speciale, pentru finanfarea drepturilor asistenlilor personali ai
persoanelor cu handicap grav sau indemnizafiile lunare, pe anul 2023 qi estim[ri 2024-2026;

sumelor defalcate din TVA a sumelor defalcate din taxa pe valoare adiugatl destinate finanldrii
de bazd, a unit6lilor de inv6fim6nt preuniversitar de stat, pentru categoriile de cheltuieli prevlzute
la art. 104 alin.(2) lit.b)-d) din Legea educa{iei na{ionale nr. l/2011, cu modific[rile gi

completlrile ulterioare;

ulterioare;

ulterioare;

normative, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

Mircea;
In temeiul prevederilor art. 1360 alin.l din O.U.G. nr. 5712019 privind Codul

administrativ, cu modificirile qi completlrile ulterioare,

PROPUNE:

ART.I Se aprobl bugetul local al Consiliului Local Motru dezechilibrat in sumi de
95.818 mii lei pentru anul2023 Ei estimlri in suml de 48.810 mii tei pentru anul2024,
40.680 mii lei pentru anul 2025 ;i 41.892 mii lei pentru anul 2026 conform anexei 1,
precum qi pe secfiunea de func(ionare in suml de 35.647 mii lei echilibrat conform anexei
2 gi secfiunea de dezvoltare in suml de 60.171 mii lei dezechilibrat conform anexei 3.
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ART.2 Se aprobl bugetul institufiilor publice qi activiti{ilor finan{ate integral sau par{ial
din venituri proprii dezechilibrat in suml de 42.953r97mii lei pentru anul 2023 Ei estimiri
in sumi de 40.625 mii lei pentru anul2024,42.888 mii lei pentru anul 2025 Ei 46.262 mii
lei pentru anul2026 conform anexei 4, precum qi pe sec{iunea de func{ionare in suml de
37.785,86 mii lei dezechilibrat conform anexei 5 qi sec(iunea de dezvoltare in suml de
5.168,11 mii lei dezechilibrat conform anexei 6.

ART.3 Se aprobl Programul Investi(iilor pe anul2023, conform anexei 7.

ART.4 Se aprobl Programul de lucriri qi repara{ii pe anul 2023, conform anexei 8.

ART.5 Se aprobi numlrul de posturi conform statelor de funcfii pe anul 2023, conform
anexei 9.

ART.6 Se aproba utilizarea sumei de 10.186 mii lei din excedentul bugetului local pentru
realizarea obiectivelor de investifii pe anul2023.

ART.7 Se aproba utilizarea excedentului institufiilor publice qi activitl(ilor finan{ate
integral sau parfial din venituri proprii in sumi d,e 414102 mii lei astfel:

- 394,91mii lei pentru acoperirea golurilor temporare de casl ;

- 19,11 mii lei pentru realizarea obiectivelor de investi{ii pe anul2023.

ART.8. Repartizarea sumelor din fondul la dispozifia Consiliului Judefean Gorj pe anul
2023 qi estimlri 2024-2026 , se vor include in buget prin adoptarea unei noi hotlriri a

Consiliului Local Motru.

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

ART.I0 Hotirirea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Institu{iei Prefectului
qi Serviciului Buget, Finan(e Contabilitate din cadrul Primiriei municipiului Motru.
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RE FERAT PRIVIND APROBAREA

BUGET(LLUI LOCAL AL CONSILIULaI LOCAL MOTRU PE ANaL 2023 $I
nsrtruAru 2024-2026 $I BUGET(IL INSTIT(ITIIL0R PUBLICE SI

,ncruwrirytoR FINANTATE INTEGRAL sA(I vARTIAL DIN wNITURT
pRopRrI pE AN(IL 202s $ nsrtruiru 2024-2026

AvAnd tn vedere:
- Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2023, nr. 368/19.12.2022;
- Decizia nr.32/28.12.2022 a Administraliei Judelene a Finanlelor Publice
Goi privtnd repartizarea sumelor defalcate dtn TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 202i Si estimdri 2024-2026, a sumelor alocate din
cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe
anul 202j Si estimdri 2024-2026 ;
- Adresa Administraliei Judelene a Finanlelor Publice Gorj nr. GJG-STZ
13069/28.12.2022, prin care ne sunt comunicate estimdrile pentru anii 2023,

2024-2026 a cotelor defalcate din impozitul pe venit;
- Decizia nr.33/29.12.2022 a Administraliei Judelene a Finanlelor Publice
Goi privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru fi.nanlarea
cheltuielilor cu bursele elevilor, pentru finanlarea stimulentului educalional
sub formd de tichete sociale, pentru finanlarea drepturilor copiilor cu cerinle
educalionale speciale, pentru finanlarea drepturilor asistenlilor personali ai
persoanelor cu handtcap grav sau indemnizaliile lunare, pe anul 2023 Si

estimdri 2024-2026;
- Decizia 1/27.01.2023 a Administraliei Judelene a Finanlelor Publice Gorl

privind repartizarea sumelor defalcate din TTA, destinate finanldrii de bazd a

unitdlilor de tnvdldmdnt preuniversitar de stat, pentru categoriile de cheltuieli
prevdzute la nvt I O/. nlin /)\ lit. b \-)\ )iu f ooon o/letnntioi mnti,onale lDntI
cu modificdrile Si completdrile ulterioare;
De asemenea neadoptarea unei hotdrdri a Consiliului Judelean Gorj privind

repartizarea sumelor dinfondul la dispozilia Consiliului Judelean Gori pe anul 2023 Si
estimdri 2024-2026 pdnd pe data de 02.02.2023, va impune includerea acestor sume tn

bugetul local prin adoptarea unei noi hotdrdri a Consiliului Local Motru.
Se impune aprobarea bugetului local al Consiliului Local Motru pe anul 2023

Si estimdri 2024-2026 Si bugetul institu{iilor publice Si activitdlilor finanlate integral
sau parlial din venituri proprii pe anul 2023 Si estimdri 2024-2026 pdnd cel tdrziu in
data de 02.02.2023.
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privind aprobarea bugetului local al Consiliului Locol Motru pe anul 2023 gi estimdri
2024-2026 gi bugetul instituliilor publice gi activitdlilorftnanlate integral sau parliol din

venituri proprii pe anul 2023 Si estimdri 2024-2026

Prin Decizia nr.32/28.12.2022 a Administraliei Judelene a Finanlelor Publice
Gorj privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2023 Si estimdri 2024-2026, a sumelor alocate din cote defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023 Si estimdrt
2024-2026, astfel Municipiului Motru fiindu-i repartizate sume alocate din cote

defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local in anul 2024 - 70

mit lei, tn anul 2025 - 64 mii lei Si in anul 2026 - 58 mii lei, iar sumele defalcate din
TVA pentru echilibrarea bugetelor locale sunt tn anul 2024 - 82 mii lei, tn anul 2025
- 57 mii let Si tn anul 2026 - 40 mii lei. Dupd cum se observd, pentru anul 2023, nu
avem sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local, care tn anul 2022

au fost tn sumd de i.090 mii lei, iar sumele alocate din cote defalcate din impozitul
pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023 sunt mai mici cu 1.736

mii leifald de execulia anului 2022.

Conform adresei Administraliei Judelene a Finanlelor Publice Gorj nr. GJG-
STZ 13069/28.12.2022, prin care ne sunt comunicate estimdrile pentru anii 2023,

2024-2026 a cotelor defalcate din impozitul pe venit, acestea sunt pentru anul 2023

18.840 mii lei, 2024 - 20.353 mii lei, 2025 - 21.269 mii lei Si 2026 - 22.120 mii lei.
De asemenea, prin Decizia nr.33/29.12.2022 a Administraliei Judelene a

Finanlelor Publice Gorj privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru

finanlarea cheltuielilor cu bursele elevilor Municipiului Motru i-a fost alocatd suma
de 1700 mii lei pentru anul 2023 iar estimdrile pentru anii 2024-2026 sunt tn aceeasi
sumd, pentrufinanlarea stimulentului educalional sub formd de tichete sociale suma
alocatd pe anul 2023 este de 8,4 mii lei iar estimdrile pentru anii 2024-2026 sunt tn
aceiasi sumd, pentru finanlarea drepturilor copiilor cu cerinle educalionale speciale
pentru anul 2023 sumq este de 304 mii lei iar estimdrile pentru anii 2024-2026 sunt
identice, pentru finanlarea drepturilor asistenlilor personali ai persoanelor cu
handicap grav sau indemnizaliile lunare, pe anul 2023 Si estimdri 2024-2026 sumele
sunt identice adicd 4.518 mii lei.

Prin Decizia 1/27.01.202j a Administraliei Judelene a Finanlelor Publice
Gorj privind repartizarea sumelor defalcate din TVA destinate finanldrii de bazd a
unitdlilor de tnvdldmdnt preuniversitar de stat, pentru categoritle de cheltuieli
prevdzute la art. 104 alin. (2) lit. U-d) din Legea educaliei nalionale nr. I/2011. cu
modificdrile Si completdrile ulterioare pentru anul 2023 suma este de 2.044 mii lei,
pentru anul 2024 - 2.134 mii lei, pentru anul 2025 - 2.188 mii lei iar pentru anul
2026 - 2.219 mii lei.

De asemenea neadoptarea unei hotdrdri a Consiliului Judelean Gorj privind
repartizarea sumelor dinfondul la dispozilia Consiliului Judeleon Gorj pe anul 2023

Si estimdri 2024-2026 pdnd pe data de 02.02.202i, va impune includerea acestor
sume tn bugetul local prin adoptarea unei noi hotdrdri a Consiliului Local Motru.
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Lafundamentarea veniturilor pe anul 2023 s-a linut cont de execulia anului 2022,

respectdnduse prevederile art. l4 alin. (7) din Legea 273/2006 privindfi.nanlele publice
loiale ,u *oii\cdrile Si completdrile ultertoare ,, in situalia tn care gradul de

realizare a veniturilor proprii programate tn bugetele prevdzute la art. I alin. (2) tn
ultimii 2 ani este mai rnic de 97% pe fiecare an, ordonatorii de credite fundamenteazd
veniturile proprii pentru anul curent cel mult la nivelul realizdrilor din anul precedent
((

Pentru plata burselor elevilor din tnvd\dmdntul preuniversitar de stat, plata
drepturtlor asistenlilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaliile
lunare, pentru finanlarea stimulentului educalional sub formd de tichete sociale, pe
ldngd sumele alocate de la bugetul de stat pentru anul 2023, afost alocatd din bugetul
local sumq de 1.476,4 mii lei, asigurdndu-se integral plata acestor drepturi pdnd la
sfarSitul anului.

Pentru obiectivele de investilii pe anul 2023 Si estimdri 2024-2026, s-o linut cont
de contractele de finanlare asumate, unde a fost prevdzutd Si contribulia de la bugetul
local astfel tncdt sd nu fie probleme tn derularea acestor contracte de finafore, iar tn
Progromul de investilii pe anul 2023 nu sunt prevdzute obiective de investilii noi care
sd nu aibd indicatorii tehnico-economici aprobali tn Consiliul Local Motru, pentru
celelolte cheltuieli cu bunuri Si servicii afost/dcutd o analizd a execuliei anului 2022,

lindduse cont Si de noile tarife practicate defurnizorti de bunuri Si servicii.
Pentru plata drepturilor salariale s-a linut cont de prevederile HCL

NR.8/26.01.2023 Si ORDONANTA DE aRGENTI nr. 168 din I decembrie 2022
privind unele mdsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum Si pentru
modificarea Si completarea unor acte normative, iar pentru transportul cadrelor
didactice tn Si de la locul de muncd pentru anul 2023 a fost asiguratd finanlare
complementard in valoare de 163 mii lei.

Avdnd tn vedere cele menlionate, vd rugdm sd analizali Si sd hotdrdli
aprobarea bugetului local al Consiliului Local Motru pe anul 2023 Si estimdri 2024-
2026 conform Anexelor 1,2,3 Si bugetul instituliilor publice Si activitdlilor finanlate
integral sau parlial din venituri proprii pe anul 2023 Ei estimdri 2024-2026 conform
Anexelor 4,5,6, Programul de investilii pe anul 2023 conform Anexei 7, Programul de
reparalii conform Anexei 8 Si Numdrul de personal conform Anexei 9,care sunt parte
integrantd din prezentul raport de specialitate Si hotdrdrea ce va fi. adoptatd, pdnd cel
tdrziu tn data de 02.02.2023.

$ef Serviciu Buget, Finanle, Contabilitate,
Perisoreanu Mircea


