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NOTA DE FUNDAMENTARE

Compartimentul contabilitate si urmarire contracte din cadrul Primariei Cogealac am
procedat la elaborarea bugetului local pentru anul2022. Bugetul s-a intocmit in conformitate
cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2022 nr.3t7|2OZL, Legii nr. 273/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare, privind finantele pubtice locale.

Potrivit prevederilor art. 45(6) din Legea nr. 215/200L, republicata, cu ultimele
modificari, proiectele de hotarari pot fi propuse de: consilierii locali, de primar, viceprimar sau
de consilieri.

ln speta de fata in calitate de primar al comunei am initiat proiectul de hotarare
potrivit atributiilor ce imi revin din Legea administratiei publice locale si de ordonator de
credite, revenindu-mi responsabilitatea potrivit prevederile art.23(2),litera,,a" din Legea nr.
27312006, cu modificarile si completarile ulterioare, la elaborarea proiectului de buget.

ln calitatea mea de ordonator principal de credite potrivit art. ZL(ZI din Legea
273/2006, cu ultimele modificari, am responsabilitati privind elaborarea bugetului local,
responsabilitati conferite de art. 25 din legea aratata, avandu-se in vedere politicile fiscale si
bugetare locale, programele intocmite in scopul finantarii unor actiuni sau ansamblu de
actiuni carora le sunt asociate obiective precise si indicatori de rezultate si eficienta care
trebuie sa precizeze actiunile, costurile asociate, obiectivele urmarite, rezultatele obtinute.
Astfel conform principiului echilibrului bugetar, asa cum este definit in art. L3 al legii,
cheltuielile unui buget se acopera integral din veniturile acestuia.

Proiectul de buget se compune din veniturile proprii urmare a aplicarii Codului Fiscal
in ceea ce priveste obligatiile legale la bugetul local ale contribuabililor fie ei persoane juridice
si fizice, obligatii legale fundamentate potrivit Hotararii Consiliului Local nr. Lg/t7.06.2021
privind stabilirea impozitelor si taxelor pe anul 2022, precum si din sume defalcate provenite
de la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetului local.

Potrivit art. 25 din Legea nr. 27312006, cu ultimele modificari, bugetele locale se
elaboreaza de catre ordonatorul principal de credite avandu-se in vedere:

- Prognozele principalilor indicatori macroeconomici si sociali pentru anul bugetar
pentru care se elaboreaza proiectul de buget;
Politicile fiscale bugetare nationale si locale;
Prevederile acordurilor de imprumuturi interne sau externe incheiate ale
memorandumurilor de finantare sau alte acorduri internationale semnate si/sau
ratificate;

- Politicile si strategiile locale, precum si prioritatile stabilite in formularea
propunerilor de buget;

- Propunerile de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor de credite din subordine;


