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privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunilor de dezvoltare la data de 
31.12.2022, din excedentul bugetelor anilor precedenti 

Consiliul Local al oraului Comane0i, judetul Baca* intrunit in edinta 
extraordinara, convocata de indata la data de 09.01.2023; 

Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare al Primarului orawlui ComAne§ti in calitate de initiator, 

inregistrat sub numarul nr.22527/05.01.2023; 
- Raportul de specialitate nr. 22527/B/05.01.2023 al Directiei Economice din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului ora§ului Comaneti, prin care se 
solicita acoperirea definitiva a deficitului sectiunilor de dezvoltare pentru sursa A si 
sursa E, la data de 31.12.2022, din excedentul bugetelor anilor precedenti ; 

- Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
In conformitate cu prevederile: 

- art.58 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile 
completarile ulterioare; 

-Ordinului 4271/15.12.2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
incheierea exercitiului bugetar al anului 2022; 

in temeiul art. 129 aim. (4) lit. a) , art. 139 aim. (3) lit. a) , art.196, alin(1) 
lit.a) si art.197 alin(1) din Ordonanta de urgenta fir. 57/2019 privind Codul 
administrativ, adopta urmatoarea 
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Art.1  Consiliul Local al orawlui Comane§ti aproba acoperirea definitiva a 
deficitului sectiunii de dezvoltare pentru sursa A la data de 31.12.2022, din excedentul 
bugetului local al anilor precedenti in suma de 686.703,34 lei. 

Art.2 Consiliul Local al ora§ului Comane*ti aproba acoperirea definitiva a 
deficitului sectiunii de dezvoltare pentru sursa E la data de 31.12.2022, din excedentul 
bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii al anilor precedenti in 
suma de 49.925,98 lei. 



Art.3  Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetului Bacau, 
Primarului orasului Comanesti, Directiei economice din cadrul UAT Orasul 
Comanesti care o va transmite la Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bacau 
si persoanelor interesate, cu drept de contestatie in termen de 30 de zile de la 
comunicare la Tribunalul Bacau. 

Initiatori, 	 Avizat pentru legalitate, 
PRIMAR 	Director economic 	 Secretar general 

ec.Viorel Miron 	ec.Daniela Gherber 	 jurist Daniela Chirilä 



UAT ORASUL COMANESTI 
Nr. 22527/05.01.2023 

REFERAT DE APROBARE  

Primarul ora$ului Comane$ti, jud.Bacau, avand in vedere: 
- referatul nr. 22527/13/05.01.2023 al Directiei Economice din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului ora$ului Comane$ti; 
- Avand in vedere prevederile art.58 alin.(1) din Legea 

nr.273/2006 a finantelor publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare, privind utilizarea excedentului anual al bugetului local; 

-avand 	in 	vedere 	prevederile 	prevederilor 	Ordinului 
4271/15.12.2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
incheierea exercitiului bugetar al anului 2022, pct.5.16.3 lit.b), 

propun spre dezbatere $i aprobare proiectul de hotarare privind 
acoperirea definitiva a deficitului sectiunilor de dezvoltare la data de 
31.12.2022, din excedentul bugetelor anilor precedenti. 

PRIMAR, 
ec. Viorel Miron 



UAT ORASUL COMANESTI 
Nr. 22527/B/05.01.2023 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Avand in vedere prevederile art.58 alin.(1) din Legea nr.273/2006 a finantelor 
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, excedentul anual al bugetului 
local rezultat la incheierea exercitiului bugetar, pe cele doua sectiuni, dupa efectuarea 
regularizarilor in limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si a 
transferurilor din bugetul de stat , precum si dupa achitarea platilor restante, se 
raporteaza in exercitiul financiar urmator si se utilizeaza , in baza hotararii autoritatii 
deliberative, astfel : 

a) Ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, 
b) Pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele intre 

veniturile Si cheltuielile sectiunilor de functionare si dezvoltare in anul 
curent, in limita disponibilului rezultat in urma aplicarii prevederilor lit.a), 

c) Pentru acoperirea definitiva a eventualelor deficite ale sectiunilor de 
functionare si dezvoltare, dupa caz, la sfarsitul exercitiului bugetar. 

Conform prevederilor Ordinului 4271/15.12.2022 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2022, pct.5.16.3 lit.b) 
prevede : 
" In situatia in care sectiunea de functionare i/sau sectiunea de dezvoltare 

Inregistreaza deficit, acestea se acoperei definitiv din excedentul bugetului local al 
anilor precedenti, panel' la data de 9 ianuarie 2023 inclusiv, potrivit prevederilor 
art. 58 alin. (I) lit. c) sau potrivit prevederilor art. 58 alin. (1^4), dupa caz, din 
Legea nr. 273/2006 privind finantele pub/ice locale, cu modificarile yi 
completeirile ulterioare." 

Fata de cele prezentate, va supunem spre aprobare proiectul de hotarare 
privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunilor de dezvoltare la data de 
31.12.2022, din excedentul bugetelor anilor precedenti. 

Director economic, 
cc. Daniela Gherber 


