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RAPORT  DE  SPECIALITATE 

 DIN PARTEA BIROULUI FINANCIAR –CONTABIL PENTRU APROBAREA  

BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI  PE ANUL 2023  
   

Având în vedere: 

 

- prevederile Legii nr. 368/2022 bugetului de stat pe anul 2023, publicata in M.Of.Nr.1215 

din 19 decembrie 2022  

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, potrivit art. 23 Ordonatorii de credite au obligatia de a angaja si de a utiliza 

creditele bugetare numai in limita prevederilor si destinatiilor aprobate, pentru cheltuieli strict 

legate de activitatea institutiilor publice respective si cu respectarea dispozitiilor legale.  
   (2) Ordonatorii de credite raspund de:  

   a) elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu;  

 

Analizand contul de executie de venituri si cheltuieli ale bugetului local la sursa de finantare A la 

31.12.2022, pentru anul fiscal 2023 veniturile sunt estimate la suma  totala de 20121000 lei iar la partea de 

cheltuieli se prevede suma de 38285000 lei , cu un excedent de 9164000 lei, propunandu- se un buget 

echilibrat. pentru sectiunea de functionare atat la venituri cat si la cheltuieli  suma de 17463000 lei, sectiune 

de dezvoltare la venituri suma de 11658000 lei iar la cheltuieli suma de 20822000 lei , cu un excedent de 

9164000lei 

Pentru sursa E a bugetului suma de 220000 lei iar la cheltuieli  suma de 257000 lei, cu un excedent 

de 21600 lei , pentru partea aferenta primariei si 16000 lei pentru Liceul  V. Alecsandri Sabaoani  

Veniturile si cheltuielile proiectului  de buget sunt detaliate in anexa nr. 1pentru sursa A si pentru 

sursa E in anexa nr 2 care  sunt parte integranta la prezentul proiect de buget. 

Lista de investitii propusa se regaseste in anexa 3 la prezntul raport 
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