
 

             

R O M Â N I A         

JUDEŢUL NEAMȚ                                                  

COMUNA BIRA                                                              

                                                

 

 

 

  PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 

Privind  aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei 

BIRA,judetul NEAMȚ pentru  anul 2023 

 
Având în vedere: 

Referatul de specialitate nr .156 din 18.01.2023 

a Serviciului de Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate a Primarului si   

Raportul de aprobare nr. 

Luând act de avizul Rapoartelor comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Bira; 

Cu respectarea prevederilor Legii 554/2004 a contenciosului administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

Având în vedere legea bugetului de stat pe anul 2023; 

            În conformitate cu prevederile art. 129, alin.(1), alin. (2) lit.b şi alin. (4) litera a) din 

O.U.G. nr. 57 din 2019, privind Codul administrativ,  

           În temeiul prevederilor art. 196, alin.(1), litera a) din O.U.G. nr. 57 din 2019, privind 

Codul administrativ 

 

     

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BIRA 

H o t ă r ă ş t e : 

 
 

ART.1. Se aprobă Bugetul Local de venituri și cheltuieli al comunei Bira ,județul 

Neamț, pe anul 2023 ,conform anexelor. 

 

             (2) Se aprobă Bugetul de venituri  al Consiliului Local Bira pe anul 2023 secțiunea de 

funcționare si dezvoltare conform Anexei nr. 1  

 

             (3) Se aprobă Bugetul de cheltuieli al Consiliului Local Bira pe anul 2023 secțiunea  

de functionare si dezvoltare  conform Anexei nr.2  

 

             (4) Se aprobă Programul de investiții pe anul 2023 , Anexa nr. 3. 

 

             (5) Se aprobă numărul maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul comunei Bira în 

anul 2023,conform Anexei nr. 4.  

 

 



ART.2. Anexele nr.1,2,3 și 4 fac parte integranta din prezenta hotărâre.  

ART.3. Excedentul anului 2022 in suma de 669.000 lei se va folosi pentru urmatoarele 

obiectivele de investitii : 

- 669.000 lei pentru investiția Infiintare, distributie gaze naturale  si bransamente in 

comuna Bira “ 

ART.4.(1)  În conformitate cu dispoziţiile legale, primarul com.Bira analizează periodic 

situaţia financiară şi stabileşte măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea execuţiei bugetului 

local. 

             (2) Primarul comunei face informări cu privire la stadiul execuţiei bugetului cu 

propuneri de măsuri corespunzătoare.  

             (3) Pentru utilizarea fondurilor alocate din bugetul comunei, ordonatorii terțiari de 

credite din unitățile din subordine răspund în faţa consiliului local.  

ART.5  Cu aducerea  la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează  

comartimentului contabilitate  si primarului comunei  Bira. 

ART.6 Prezenta se poate contesta potrivit prevederilor legale in materia contenciosului 

administrativ. 

ART.7  Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului- Judetul Neamț, în vederea 

exercitarii controlului  cu privire la legalitate , Primarului Bira, Serviciul de Contabilitate –

pentru ducerea la indeplinire. 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                   AVIZAT , 

                                 Secretarul general al  comunei Bira 

                                                                                                                                                  Dancă Maria 

  

 
                                    INITIATOR PROIECT  

                                    Petraru Dănuț - primar 

 

 

 

 

 

 

 
*Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice după îndeplinirea condiţiilor 

prevăzute de art.139 – 140 din OUG.57/ 05.07.2019 privind Codul administrativ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           

R O M Â N I A          

JUDEŢUL NEAMȚ                                                                                         

PRIMARIA COMUNEI BIRA 

NR. 155  DIN 18.01.2023        

        

                             
 

Referat de aprobare  

Privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei 

Bira,judetul Neamț pentru  anul 2023 
 

 

 

 

 

În conformitate cu art. 39, alin. (6) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, 

cu modificările si completările ulterioare proiectul de buget local se aproba de autoritățile 

deliberative în termen de maximum 45 de zile de la data publicării Legii bugetului de stat în 

Monitorul Oficial. Bugetul de stat pe anul 2023 a fost aprobat impunand întocmirea și 

respectarea calendarului de aprobare a bugetului local.  

Legea bugetului de stat stabilește structura veniturilor si destinatia cheltuielilor 

bugetelor locale, regimul acestora, precum si responsabilitățile institutiilor publice implicate 

în procesul de execuție al acestora, iar Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările si completările ulterioare stabileste principiile, cadrul general si procedurile 

privind formarea, administrarea, angajarea și utilizarea fondurilor publice locale, precum si 

responsabilitățile autoritatilor administrației publice locale. 

Pentru inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri 

și cheltuieli al comunei Bira pe anul 2023,am luat la cunoștință și am analizat în 

profunzime posibilitățile de încasare a veniturilor la bugetul local precum și gestionarea 

exigentă a cheltuielilor ,unde am pus accent pe asigurarea cheltuielilor de strictă 

necesitate cum sunt: cheltuielile de personal ,cofinanțări proiecte ,cât și finanțarea 

obiectivelor de investiții în continuare.Deasemenea   am ținut cont de raportul de 

specialitate nr.                    al compartimentului contabilitate al comunei Bira ,prin care se 

propun prevederile bugetare pentru anul 2023 

 

Legalitatea 

 Raportul  de specialitate nr.              a compartimentului de contabilitate din cadrul 

aparatului de specialitate a Primarului; 

Prevederile Legii 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr.368 /19.12.2022; 

            În conformitate cu prevederile art. 129, alin.(1), alin. (2) lit.b şi alin. (4) litera a) din 

O.U.G. nr. 57 din 2019, privind Codul administrativ. 

 



 

 

Considerații de ordin economic 

 

 

 Bugetul general al comunei Bira pe anul 2023 este prezentat in urmatoarele anexe 

 Bugetul de venituri al Consiliului Local  Bira pe anul 2023 – secțiunea de funcționare 

și dezvoltare conform Anexei nr. 1  

 

 Bugetul de cheltuieli al Consiliului Local Bira pe anul 2023– secțiunea  de dezvoltare  

conform Anexei nr.2 . 

 

 Programul de investiții pe anul 2023 , Anexa nr. 3. 

 

 Numărul maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul comunei Bira  în anul 

2023,conform Anexei nr. 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                       PRIMAR, 

 

             Ec. Petraru Dănuț  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JUDEȚUL NEAMȚ 

COMUNA BIRA 

Nr. 156 DIN 18.01.2023 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 

 
la proiectul de hotarare prind aprobarea bugetului 

local pe anul 2023 

 

 
       Proiectul de buget a fost elaborat cu respectarea normelor de întocmire a acestuia,a 

prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, a  Legii bugetului de stat pe 

anul 2023 nr. 368/19.12.2022 precum și în limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adaugată pentru echilibrarea bugetelor locale emisă de către Ministerul Finanțelor Publice 

conform adresei nr.195/04.01.2023, adresa nr.484/09.01.2023 Consiliului Judetean Neamt 

pentru repartizarea sumelor defalcate,estimări pentru anii 2024-2026. 

 Fundamentarea veniturilor bugetului local s-a bazat pe constatarea și evaluarea 

materiei impozabile declarată în prezent ,a bazei de impozitare în functie de care se calculeaza 

impozitele și taxele aferente .Estimarea veniturilor bugetului local a fost actualizată în funcție 

de evoluția acestora în anul 2022,precum și de alți factori care pot determina schimbări 

esențiale în proiecția acestora, de creșterea bazei impozabile,de modificările aduse la Codul 

Fiscal,precum și de contextul macroeconomic actual și de resursele de care dispune instituția. 

 Propunerile bugetare pe anul 2023 au la baza o analiză reală a condițiilor actuale de 

posibilități reale de incasare a veniturilor bugetului local ,precum și o gestionare exigentă ,a 

cheltuielilor ,punându-se accent pe asigurarea cheltuielilor de strictă necesitate(cheltuieli de 

personal,protecție socială,cofinanțări finanțarea obiectivelor de investiții în continuare). 

 Executivul, va analiza lunar execuția bugetară și în funcție de evoluția înacasărilor se 

vor efectua după caz rectificări bugetare. 

 Față de cele prezentate mai sus,propun aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

comunei Bira pe anul 2023 conform anexelor atașate.  

 Se supune spre analiză și aprobare Consiliului local al comunei Bira bugetul de 

venituri și cheltuieli. 
    

 

 

 

 
                                 INSPECTOR, 

                           IONIȚESCU STELICĂ            
 


