
 
PROIECT  

NR. 199 din 17.01.2023 
 

 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA BĂLĂCEANA 

CONSILIUL LOCAL 
 

H O T A R A R E 
privind aprobarea bugetului local al comunei Bălăceana pentru anul 2023 

 
  Consiliul Local al comunei Bălăceana, judetul Suceava: 
 Având in vedere: 

1. referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Bălăceana, domnul Constantin 

Octavian Cojocariu, înregistrat cu nr.198 din 17.01.2023; 

2. raportul  compartimentului  de specialitate, prezentat de domnul Anechitei Nicoale-

consilier cl.I cu atribuții de contabil,  înregistrat sub nr...........................; 

3. rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, înregistrate sub 

nr...................................; 

4. adresa nr.SVG_STZ/2335/27.12.2022 emisă de Direcţia  Generală a  Finanţelor 

Publice Iasi - AJFP  Suceava, înregistrată la Primăria Bălăceana cu nr. 4874 din 

28.12.2022; 

5. adresa nr.SVG_STZ/2343/28.12.2022 emisă de Direcţia  Generală a  Finanţelor 

Publice Iasi - AJFP  Suceava, înregistrată la Primăria Bălăceana  cu nr.4875 din 

28.12.2022; 

6. adresa nr.SVG_STZ/61/10.01.2023 emisă de Direcţia  Generală a  Finanţelor Publice 

Iasi  AJFP  Suceava, înregistrată la Primăria Bălăceana  cu nr.95 din 11.01.2023; 

7. adresa nr. 830 din 11.01.2023 de la Consiliul Județean Suceava ce cuprinde HCJ 

Suceava nr.1 din 11.01.20223 înregistrată la Primăria Bălăceana cu nr.143 din 

13.01.2023; 

8. prevederile Legii nr. 368/2022 din 19 decembrie 2022-Legea bugetului de stat pe anul 

2023; 

9. prevederile art. 19 alin.(1) lit.(b), ale art. 20 alin (1) lit.(a) şi ale art.39 alin.1-alin. 6 

din - Legea  nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, promulgată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

10. -prevederile  OMFP nr. 3391 din 29 octombrie 2019 pentru modificarea şi 

completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii 

instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de 

aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 

1.917/2005; 



11. prevederile art.3, alin.2, art.42  alin.4, art.80  şi art. 82 din  Legea 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 

modificările ulterioare; 

12. prevederile art.11 alin.( 4) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

13. prevederileart.7 alin.(13) din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003-republicată, privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și completările 

ulterioare; 

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin (1), alin (2) lit b) și alin. (4) lit. a), art.135 alin.(7), art. 

139 alin. (1) și alin.(3) lit.a) și art. 196 alin (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂLĂCEANA  
ADOPTĂ PREZENTA HOTĂRÂRE: 

 
 
           Art.1 - Se aproba bugetul local al comunei Bălăceana pe anul 2023, care va cuprinde la 

partea de venituri suma totala de 3.484.830 lei, iar la partea de cheltuieli suma totala de              

3.996.530  lei, conform Anexei  care face parte integrantă din prezenta hotarâre. 

 Art.2 – Se aproba utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2022 în valoare de 

511.700 lei, pentru finantarea investitiilor,conform  listei anexă la buget, sectiunea dezvoltare. 

           Art3 - Primarul  comunei Bălăceana şi compartimentul financiar contabil vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri. 

I N I Ţ I A T O R,  
 
 

PRIMAR- Constantin-Octavian COJOCARIU  
 

Avizat pentru legalitate, 
 

Secretarul general al comunei Bălăceana– Elena BEŞA  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

U.A.T. Bălăceana 
Consilier cl.I, 

Nicolae ANECHITEI 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 
-PRIMAR- 

Referat de aprobare privind aprobarea bugetului local al comunei  Bălăceana   
pentru anul 2023 

Nr.198 din 17.01.2023 
 

  
   Doamnă  şi domnilor consilieri, 

  Bugetul local al comunei se compune din partea de venituri si partea de cheltuieli. 

Bugetul local reprezintă documentele prin care sunt prevăzute şi aprobate în fiecare an veniturile 

şi cheltuielile unităţilor administrativ-teritoriale. Bugetul local si bugetul institutiilor publice din 

subordine (invatamant) se aproba de catre Consiliul Local. 

             Resursele financiare ale comunei se constituie din: 

     a) venituri proprii formate din: impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri şi cote 

defalcate din impozitul pe venit; 

    b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat; 

    c) subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete; 

    d) donaţii şi sponsorizări. 

             Fundamentarea, dimensionarea si repartizarea cheltuielilor publice locale, pe destinatii si 

ordonatori de credite, se efectuiaza in concordanta cu atributiile care revin autoritatii 

administratiei publice locale si cu prioritatile stabilite de catre aceasta, in vederea functionarii 

comunei si in interesul comunitatii.La baza elaborarii , aprobarii si executiei bugetare stau 

principiile autonomiei locale, echilibrului, realitatii, anualitatii si publicitatii. 

             Consiliului Local al comunei Bălăceana, are competenta si raspunderea in ceea ce 

priveste finantele publice locale, astfel: 

1. Elaborează si aprobă bugetul local, în condiţii de echilibru bugetar, la termenele stabilite ; 

2. Stabileste, incaseaza si urmareste impozitele si taxele locale, in conditiile legii; 

3. Urmareste executia bugetului local si rectificarea acestuia, pe parcursul anului bugetar, in 

conditiile de echilibru bugetar; 

4. Administraza eficient bunurile din proprietatea publica sau privata a comunei; 

5. Administreaza resursele financiare pe parcursul executiei bugetare, in conditiile de 

eficienta; 

6. Stabileste optiunile si prioritatile in aprobarea si efectuarea cheltuielilor publice locale. 

             Veniturile şi cheltuielile se grupează în buget pe baza clasificaţiei bugetare: veniturile 

sunt structurate pe capitole şi subcapitole, iar cheltuielile, pe părţi, capitole, subcapitole, titluri, 

articole. La partea de cheltuieli sunt prevăzute sume pentru  sustinerea activitatii autorităţii 



publice, invatamant, cultura, asistenta sociala, servicii şi dezvoltare, consultanta agricola, 

pietruire drum comunal. In bugetul local nu se pot inscrie si nu se pot aproba cheltuieli fara 

asigurarea resurselor financiare proprii. Cheltuielile prevazute in capitolele si articolele de 

cheltuieli au destinatia precisa si limita veniturilor si cheltuielilor prevazute in bugetul local, se 

repartizeaza pe trimestre, in functie de termenele legale de incasare a veniturilor si de perioada in 

care este necesara efectuarea cheltuielilor. 

Pentru anul 2023 bugetul UAT Bălăceana, se prezintă astfel : la partea de venituri suma 

totală  de 3.484.830 lei  și la partea de cheltuieli 3.996.530 lei, in conditii de echilibru bugetar 

aşa cum este în ANEXA  la proiectul de hotărâre, diferenta dintre venituri și cheltuieli fiind 

rezultată din disponibil cont de execuție (excedent bugetar -anul 2022, in suma de 511.700 lei). 

Având în vedere : 

1. adresa nr.SVG_STZ/2335/27.12.2022 emisă de Direcţia  Generală a  Finanţelor Publice 

Iasi - AJFP  Suceava, înregistrată la Primăria Bălăceana cu nr. 4874 din 28.12.2022; 

2. adresa nr.SVG_STZ/2343/28.12.2022 emisă de Direcţia  Generală a  Finanţelor Publice 

Iasi - AJFP  Suceava, înregistrată la Primăria Bălăceana  cu nr.4875 din 28.12.2022; 

3. adresa nr.SVG_STZ/61/10.01.2023 emisă de Direcţia  Generală a  Finanţelor Publice 

Iasi  AJFP  Suceava, înregistrată la Primăria Bălăceana  cu nr.95 din 11.01.2023; 

4. adresa nr. 830 din 11.01.2023 de la Consiliul Județean Suceava ce cuprinde HCJ 

Suceava nr.1 din 11.01.20223 înregistrată la Primăria Bălăceana cu nr.143 din 

13.01.2023; 

5. prevederile Legii nr. 368/2022 din 19 decembrie 2022-Legea bugetului de stat pe anul 

2023; 

6. prevederile art. 19 alin.(1) lit.(b), ale art. 20 alin (1) lit.(a) şi ale art.39 alin.1-alin. 6 din 

- Legea  nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, promulgată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

7. -prevederile  OMFP nr. 3391 din 29 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea 

Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor 

publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a 

acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005; 

8. prevederile art.3, alin.2, art.42  alin.4, art.80  şi art. 82 din  Legea 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 

modificările ulterioare; 

9. prevederile art.11 alin.( 4) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

10. prevederileart.7 alin.(13) din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003-republicată, privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

 



 

 

 

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin (1), alin (2) lit b) și alin. (4) lit. a), art.135 alin.(7), art. 

139 alin. (1) și alin.(3) lit.a) și art. 196 alin (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

Față de cele prezentate mai sus propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma 
prezentată. 
 

 
 
 

P R I M A R,  
 

Constantin-Octavian COJOCARIU  
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