
 

                                          ROMÂNIA 

                             JUDEŢUL HUNEDOARA 

                                 CONSILIUL LOCAL 

                           AL MUNICIPIULUI LUPENI 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 10/ 2023  
privind aprobarea Bugetului local pe anul 2023  

 
 

hotărârea a fost aprobată prin vot liber exprimat cu unanimitate de voturi 

doamna consilier local Prof. Aurelia Bucur, anunțând un posibil conflict de interese, s-a abținut de la votarea capitolului de învățământ 
doamna consilier local Ec. Mihaela Cazacu, anunțând un posibil conflict de interese, s-a abținut de la votare capitolului de învățământ 

doamna consilier local Prof. Anița Burlacu, anunțând un posibil conflict de interese, s-a abținut de la votarea capitolului de învățământ 
domnul consilier local Ion Pârvulescu, anunțând un posibil conflict de interese, s-a abținut de la votarea capitolului vizând poliția locală 

 

 Consiliul Local al Municipiului Lupeni 
 Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 2/ 2023 cu amendamentele susținute de inițiator precum și Raportul Primarului 

Municipiului Lupeni nr. 722/ 11 ianuarie 2023 prin care propune aprobarea proiectului de buget pe anul 2023 dar și Raportul Primarului 

Municipiului Lupeni nr. 2658/ 30 ianuarie 2023 prin care propune varianta finală a proiectului de buget local pe anul 2023 după 

consultarea cetățenilor; 

Văzând Rapoartele nr. 796/ 11 ianuarie 2023 și 2659/ 30 ianuarie 2023 prezentate de Direcția economică și Raportul nr. 2660/ 

30 ianuarie 2023 al Biroul Achiziții, Investiții, Lucrări, Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Lupeni; 

Luând în considerare avizul Comisiei nr. 1 pentru Activităţi Economico – financiare, Agricultură, al Comisiei nr. 2 pentru 

Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, Protecţia Mediului şi Turism, al Comisiei nr. 3 pentru Învăţământ, sănătate, familie, activităţi 

social-culturale, culte şi al Comisiei nr. 4 Comisia juridică şi de disciplină, muncă şi protecţie socială, protecţie copii; 

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) (4) (5) și (6) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale şi ale 

prevederilor Legii nr. 317/ 28 decembrie 2021 a bugetului de stat pe anul 2022; 

Ținând cont de adresele nr. HDG_STZ 758/10.01.2023, HDG_STZ 27443/28.12.2022 ȘI HDG_STZ 27443/28.12.2022, emise 

de Direcția Generală a Finanțelor Publice Timișoare, Administrația județeană a finanțelor publice Hunedoara, Hotărârea nr. 2/03.01.2023 

adoptată de Consiliul Județean Hunedoara, propunerile compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Lupeni, 

proiectele de buget ale unităților de învățământ, recomandările făcute în cadrul dezbaterii publice, precum și proiectele de buget ale 

Spitalului Municipal Lupeni și Serviciul Public de Administrare a Domeniului Schiabil Straja Lupeni, bugetul general al Municipiului 

Lupeni pentru anul 2023; 

 În temeiul art. 129 alin. (1) şi alin. (2) lit. “b” şi art. 139 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 Art. 1 (1) Bugetul local al Municipiului Lupeni pentru anul 2023 se stabileşte la venituri în sumă de 57.465,13 mii lei și la 

cheltuieli în sumă de 71.287,77 mii lei. 

(2) Bugetul local al Municipiului Lupeni pe anul 2023 și estimările pentru anii 2024 - 2026 detaliat la venituri pe capitole şi la 

cheltuieli pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și aliniate, precum și pe secțiuni se prezintă conform anexei nr. 1 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 Programul de investiţii publice finanţate din Bugetul local pentru anul 2023 se prezintă conform anexei nr. 2 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3 Excedentul bugetului instituțiilor publice și al activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al anului 2022 

în sumă de 4.968,28 mii lei va fi utilizat în anul 2023 astfel: 

- suma de 2.500 mii lei pentru acoperirea definitivă a cheltuielilor secțiunii de funcționare; 

- suma de 2.468,28 mii lei pentru secțiunea de dezvoltare; 

Art. 4 (1) Bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru anul 

2023 se stabileşte la venituri în sumă de 52.703,40 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 57.671,68 mii lei. 

(2) Bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pentru anul 2023 şi 

estimările pentru anii 2024 – 2026 detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, 

articole şi aliniate, precum şi pe secţiuni, se prezintă conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5 Programul de investiţii publice finanţate din venituri proprii pentru anul 2023 se prezintă conform anexei nr. 4 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 6 Situaţia numărului de posturi bugetate pentru anul 2023 şi a fondului de salarii aferent se prezintă conform anexei nr. 5 

care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 7 Hotărârea poate fi atacată conform prevederilor Legii nr. 554/ 2004 a contenciosului administrativ. 

Art. 8 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara în vederea exercitării controlului cu 

privire la legalitate, adusă la îndeplinire de către Primarul Municipiului Lupeni, Direcţia Economică şi Direcţia Tehnică, iar la cunoştinţă 

publică prin grija Secretarului Municipiului Lupeni. 

 

Lupeni,  

31 ianuarie 2023 

 

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                     CONTRASEMNEAZĂ – SECRETAR GENERAL                            

                Prof.  IOAN - LUCIAN NĂSĂLEAN                                Jr. MARIUS CLAUDIU BĂLOI 


