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Elaborarea,fundamentarea si dimensionarea proiectului de buget al UAT 
„Orawl Comane§ti" si al bugetelor institutiilor si serviciilor publice subordonate, pe 
anul 2023 si estimarile anilor 2024-2026 s-a realizat avand la baza actele normative in 
vigoare incidente, precum si urmatoarele : 

- Adresa nr. 4648/29.12.2022 a A.J.F.P Bacau privind repartizarea unor sume 
pentru buget pentru anul 2023 §i estimarile pe anii 2024-2026 pentru cotele si sumele 
din impozitul pe venit si a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor 
locale; 

- Adresa nr. 67/01.2023 a A.J.F.P Bacau privind sumele defalcate din TVA 
pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orwlor, 
municipiilor pentru anul 2023 si estimarile pe anii 2024-2026 si a sumelor pentru 
echilibrarea bugetelor locale; 

- Adresa nr. 97/01.2023 a A.J.F.P Bacau privind aprobarea unor sume 
defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, aferente finantarii unor 
proiecte; 

-Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/2022; 
-adresele institutiilor si serviciilor publice subordonate 	UAT „Orawl 

Comaneti"pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli , proiectele de hotarari 
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 si a Listei 
obiectivelor de investitii pe anul 2023 ale ordonatorilor tertiari de credite; 

-proiectul de hotarare pentru aprobarea Listei obiectivelor de investitii pe anul 
2023; 

La fundamentarea bugetului local s-a avut in vedere alocarile de la bugetul de 
stat, fundamentarea veniturilor proprii, asigurarea finantarii cheltuielilor de personal, 
asigurarea finantarii cheltuielilor cu bunuri si servicii avand in vedere asigurarea 
functionarii in conditii normale a activitatii proprii si a activitatii institutiilor 
subordinate, asigurarea finantarii complementare a unitatilor de invatamant 
preuniversitar de stat, constituirea fondului de rezerva bugetara, alocarea de resurse 
financiare pentru actiunile sportive, asigurarea de resurse financiare in completarea 



fondurilor proprii pentru intretinerea unitatilor de cult, alocarea de resurse financiare 
pentru programul de investitii publice. 

Excedentul bugetar va fi utilizat pentru acoperirea temporard a golurilor de 
casa provenite din decalajele intre veniturile si cheltuielile sectiunilor de functionare si 
dezvoltare in anul curent si ca sursa de finantare a deficitului sectiunii de dezvoltare, 
cu suma de 14.275.930 lei , pentru sustinerea derularii proiectelor cuprinse in lista de 
investitii , care au o importanta deosebita pentru dezvoltarea comunitatii noastre 
locale. 

Fiind indeplinite conditiile de elaborare si fundamentare a bugetului local al 
unitatii administrative teritoriale „Orasul Comanesti" , propun spre analiza si 
aprobare bugetul de venituri si cheltuieli al unitatii administrative teritoriale „Orasul 
Comanesti" pe anul 2023 si estimarile pe anii 2024-2026 , conform anexei la 
proiectul de hotarare. 
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