
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUŞEŢU 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind 

aprobarea bugetului local al comunei Rușețu precum și al instituțiilor și 
serviciilor finanțate de la bugetul local sau aflate în subordinea Consiliului local al 

comunei Rușețu, pe anul 2023 
 
 
 Consiliul local al comunei Ruşeţu, judeţul Buzău, 
 Având în vedere:  
 

- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368 din 19 decembrie 2022; 
- prevederile art.19 alin.(1) lit.a), art.20 alin.(1) lit.a) şi art.39 alin.(6) din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările locale; 
- referatul de aprobare al Primarului comunei Rușețu de prezentare și motivare a 

proiectului de hotărâre înregistrat la nr.570/03.02.2023; 
 - raportul Compartimentului fiananciar contabil, impozite și taxe locale din aparatul de 
specialitate al Primarului comunei Ruşeţu, înregistrat la nr.571/03.02.2023; 
 - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local; 
 - adresa nr. 119/27.01.2022 prim care Liceul Tehnologic Rușețu propune proiectul de 
buget pentru învățământul preuniveritare de stat – Capitolul 65.04.01; 
 - adresa nr.91/02.02.2023, prin care Sericiul public ”Consiliul local Rușețu – serviciul 
salubrizare”, înaintează propunerea de buget pentru anul 2023, pentru funcționarea acestui 
serviciu; 
 - adresa Consiliului județean Buzău nr.62/06.01.2023 privind repartizarea unor sume 
în anul 2023 pentru bugetul local al comunei Rușețu; 
 - adresele Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Buzău 
nr.125.987/28.12.2022, nr. 126.168/28.12.2022, nr.584/04.01.2023, nr.2366/11.01.2023 și 
nr.7671/27.01.2023;   
 - adresa nr.84013/18.07.2022 a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, prin care comunei Rușețu i-a fost alocată suma de 12.000.000 lei pentru 
obiectivul de investiții Modernizare infrastructură rutieră de interes local în sat Rușețu, 
Comuna Rușețu, județul Buzău; 
 -  prevederile art.4 alin.(1) lit.c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.95/2021 
pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny"; 
 - prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 -  prevederile art.129 alin.(4) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ;  
 
  În temeiul art. 36 alin (4), lit.a), art 45, alin.(1) şi alin.(2) lit.a) şi art.115 alin.(1) lit.b) 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  
 Adoptă următoarea: 
 

H O T Ă R Â R E : 
 
 Art.1(1) Bugetul local al comunei Ruşeţu pe anul 2023, cuprinde resursele financiare 
la dispoziţia autorităților administrației publice locale şi repartizarea acestora în vederea 
realizării acţiunilor privind autorităţile publice locale, ordine publică, învăţământ, cultură şi 
religie, asistenţă socială, locuinţe şi servicii de dezvoltare publică, protecţia mediului, acţiuni 
generale, economice şi comerciale, transporturi şi comunicaţii şi alte acţiuni economice. 
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 (2) Bugetul propriu al comunei Ruşeţu pe anul 2023, este alcătuit din secţiunea de 
funcţionare şi secţiunea de dezvoltare.  
 (3) Bugetul  propriu al comunei Ruşeţu pe anul 2023 se stabileşte la venituri la sumă 
de 20.351.000 lei, iar la cheltuieli în sumă de 28.351.000 lei, cu un deficit de 8.000.000 lei. 
 (4) Bugetul secţiunii de funcţionare, pe anul 2023, se stabileşte atât la venituri cât și 
la cheltuieli la suma de 6.713.000 lei. 
  (5) Bugetul secţiunii de dezvoltare, pe anul 2023, se stabileşte la venituri la suma de 
13.638 mii lei, iar la cheltuieli la sumă de 21.638.000 lei. 
 (6) Deficitul secţiunii de dezvoltare în sumă de 8.000.000 lei, se acoperă din 
excedentul anilor precedenţi.  
  

Art.2. Se aprobă Bugetul serviciului "CONSILIUL LOCAL RUŞEŢU – SERVICIUL 
SALUBRIZARE" - sursa F, pe anul 2023, atât la venituri cât și al cheltuieli la suma de 
1.118.000 lei. 

  
 Art.3 Bugetul local al comunei Ruşeţu pe anul 2023, detaliat la venituri pe surse iar la 
cheltuieli pe destinaţii, capitole şi subcapitole, pe secţiuni, venituri proprii şi subvenţii, este 
cupruins în anexa nr.1. 
 

Art.4  Se aprobă lista obiectivelor de investiţii ce se vor realiza în anul 2021, finanţate 
din bugetul local, conform anexei nr.2. 

 
Art.5 Bugetul serviciului "CONSILIUL LOCAL RUŞEŢU – SERVICIUL 

SALUBRIZARE" - sursa F, pe anul 2023, detaliat la venituri pe surse iar la cheltuieli pe 
destinaţii, capitole şi subcapitole, pe secţiuni, venituri proprii şi subvenţii, este cupruins în 
anexa nr.3. 

 
Art.6 Anexele nr.1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  
Art.7 Primarul comunei va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 
Art.8 Prezenta hotărâre se comunică Prefectului judeţului Buzău, Primarului comunei 

Ruşeţu, Compartimentului financiar contabil, impozite și taxe locale din aparatul de 
specialitate al Primarului comunei Ruşeţu, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului 
Buzău şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului general al comunei. 

 
x 

          Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ruşeţu în şedinţa de îndată din 
6 februarie 2023, cu respectarea prevederilor art.39 din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de __12__ voturi pentru __0__ abţineri şi __0__ 
voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi __12__ consilieri locali prezenţi 
la şedinţă.  

 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                                    CONTRASEMNEAZĂ: 
              Ionel Șerban                 SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
                                                                                       Gabriel Dinu 
 
 
 
 
Ruşeţu, 6 februarie 2023 
Nr.2 
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