
 
R O M A N I A 

PRIMARIA COMUNEI GÂNGIOVA 
JUDEŢUL DOLJ 

HOTARAREA NR. 11 / 31.01.2023 

privind aprobarea bugetului local al comunei Gângiova pe anul 2023 
 
 
   Consiliul Local al comunei Gângiova, judetul Dolj, legal constituit prin Ordinul Prefectului 
– Judetul Dolj nr.425/22.10.2020, intrunit in sedintă ordinara in data de 31.01.2023, ora 
10,00;      
    Avand in vedere proiectul de hotarare nr.18/18.01.2023 privind aprobarea bugetului local al 
comunei Gângiova pe anul 2023-proiect din iniţiativa primarului; 
   Analizand referatul de aprobare nr.363/18.01.2023 intocmit de domnul primar, Preda 
Cristache, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la comuna 
Gângiova pentru anul 2023 si raportul de specialitate nr.446/25.01.2023 al compartimentului 
Contabilitate si Resurse Umane, in conformitate cu prevederile art.32, art.33, art.39, alin.6 
din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificările si completarile 
ulterioare, art.4, art.5, alin.4 din Legea nr.368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023, 
Legii nr.82/1991 privind legea contabilitatii, art.104, alin.2, lit.b din Legea educatiei 
nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare; 
    In temeiul art.129, alin.1, alin. 4, lit.a, art.139, alin.1, alin.3, lit.a, art.196, alin.1, art.197, 
alin.1, alin.2, alin.4, art.198, alin.1 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare: 
 
                                                        H O T A R A S T E: 
 
Art.1.Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023, la comuna Gângiova, 
conform Anexelor 1, 2, 3 şi 4 care fac parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2.Se aproba sectiunea de functionare a bugetului local, conform Anexelor 2 şi 4. 
Art.3.Se aproba sectiunea de dezvoltare a bugetului local, conform Anexei 3. 
Art.4.Cu indeplinirea prevederilor hotararii se incredintează compartimentul Contabilitate si 
Resurse Umane din cadrul Primariei comunei Gângiova, se comunica Primarului comunei 
Gângiova si Institutiei Prefectului-Judetul Dolj si se va afisa pe site-ul institutiei. 
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Adoptata in sedinta din data de 31.01.2023 
Cu un numar de 9 voturi pentru, 2 voturi impotriva, 0 abtineri din numarul total de 11 
consilieri in functie 
 


