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Ca urmare a adresei dumneavoastră nr.1044/10.02.2023, prin care aţi 
transmis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică Neamţ - Serviciul 
Sinteza şi Asistenţa Elaborării şi Execuţiei Bugetelor Locale, bugetul de venituri şi 
cheltuieli aprobat pe anul 2023, vă comunicăm faptul că, în urma verificării 
acestuia, s-au constatat următoarele: 

- bugetul pentru sectiunea de funcţionare nu este aprobat cu respectarea
prevederilor legale, în sensul că, pentru echilibrarea acestuia, s-a utilizat suma de 
200 mii lei din excedentul anului precedent, contrar prevederilor art.58, alin 1, lit. 
a)-c) din Legea finanţelor publice locale nr .273/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, conform căruia : 

(1) Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului
bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor 'in limita sumelor 
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 6 lit. a), a 
celor exceptate la art. 6 lit. b) şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte 
bugete, precum şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul 
financiar următor şi se utilizează, în baza hotărâr;[or autorităţilor deliberative, 

astfel: 

a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;

b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din
decalajele între veniturile şi cheltuieUle secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare În 
anul curent, În limita disponibilului rezultat 1n urma aplicării prevederilor lit. a); 

c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor defidte ale secţiunilor de
funcţionare şi dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar. 

Deasemenea, vă precizăm faptul că au fost încălcate şi alte prevederi legale 
din legea menţionată mai sus: 

- art. 20, alin.1 lit. a):
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