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                           ANUNŢ !!!!!!!!! 

referitor la elaboarea unui act normativ 

Astӑzi 30 decembrie 2022, Consiliul local al Comunei Coroisȃnmӑrtin, anunțӑ 

deschiderea procedurii de transparențӑ decizionalӑ a procesului de elaborare a proiectului 

urmӑtorului act normativ: Proiect de hotӑrȃre privind aprobarea bugetului local al Comunei 

Coroisȃnmӑrtin pentru anul 2023, 

Paragraf descriptiv – problema identificatӑ, soluția propusӑ de actul normative, 

impactul scontat etc. 

Proiectele bugetelor locale se elaboreazӑ de cӑtre ordonatorii principali de credite, 

ȋn baza legii nr.273/2006 privind finațele publice locale, cu modificӑrile și completӑrile 

ulterioare, a Legii nt.368/2022-Legea bugetului de stat pentru anul 2023, , legilor special și a 

altor acte normative, luȃnd ȋn considerare resursele financiare avute la dispoziție și a celor 

care pot fi atrase ȋn viitor și al obiectivului general de acțiune care vizeazӑ : 

- susținerea politicilor publice prioritare din sfera de competențӑ; 

- administrarea și buna gestiune a bunurilor și fondurilor publice; 

- asigurarea infrastructurii serviciilor publice, de asistențӑ social, educație, 

culturӑ, ordine publicӑ, protecțție civilӑ, și a altor servicii de utilitate publicӑ din 

sfera de competențӑ; 

- structurarea cheltuielilor bugetare ȋn raport cu prioritӑțile formulate, ȋn 

condițiile echilibrului bugetar, a alocӑrii și utilizӑrii eficiente a fondurilor 

publice. In vederea realizӑrii obiectivelor, proiectul proiect de buget stabilește 

volumul și structura veniturilor pe surse și alocarea acestora la cheltuieli pe 

destinații ȋn conformitate cu obiectivele de dezvolatre economico-socialӑ. 

           Potrivit Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, autoritӑțile locale au 

obligația sӑ aprobe bugetele locale, cu douӑ secțiuni : secțiune a de funcționare, respective 

secțiunea de dezvoltare, cu nenituri și cheltuieli stabilite pentru fiecare secțiune. Din sursele 

de finanțare obligatoriu se asigurӑ finannțarea secțiunii de funcționare, eventual excedent al 

secțiuniii de funcționare se utilizeazӑ pentru finanțarea cheituielilor sectiunii de dezvolatare. 



 Cheltuielile bugetului local pe anul 2023 sunt fundamentate, dimensionate și repartizate 

pe destinații, respective pe actiuni, activitӑți, programe, proiecte, obiective, se efectueazӑ ȋn 

concordanțӑ cu atribuțiile care-I revin autoritӑții publice locale , cu prioritӑțile stabilite de 

acestea ȋn vederea funcționӑriiși ȋn interesul colectivitӑților locale. De asemenea 

dimensionarea cheltuielilor bugetelor locale se efectueazӑ ȋn strictӑ corelare cu posibilitӑțile 

reale de ȋncasare a veniturilor bugetelor locale, estimate a se realiza. Pentru fundamentarea 

cheltuielilor de personal s-a luat ȋn calcul cheltuielile din organigramӑ. 

 Documentația aferentӑ proiectului de act normativ include : 

- Proiectul de hotӑrȃre privind aprobarea bugetului local al comunei 

Coroisȃnmӑrtin pentru anul 2023; 

- Referatul de aprobare nr.2680 din 30 decembrie 2022; 

- Raportul de specialitate ȋntocmit de cӑtre compartimentul de specialitate; 

Documentația poate fi consultatӑ pe pagina de internet : www.comunacoroisinmartin.ro 

și la sediul Primӑriei Comunei Coroisȃnmӑrtin, nr.49, jud. Mureș unde proiectul de poate 

obține ȋn copie. 

 Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normative 

supus procedurii de transparențӑ decizionalӑ se pot depune ȋn teremen de 10zile 

calendaristice de la data afișӑrii proiectului de hotӑrȃre prin : 

- Mesaj ȋn format electronic pe adresa de e-mail : coroisinmartin@cjmures.ro; 

- Prin poștӑ la adresa , Primӑria Coroisȃnmӑrtin, loc. Coroisȃnmӑrtin, nr.49, jud. 

Mureș; 

- la sediul instituției, la adresa Coroisȃnmӑrtin, nr.49, jud. Mureș, ȋntre orele 

9,00-15,00 

Materialele transmise vor purta mențiunea ,,Propuneri privind aprobarea bugetului local 

al comunei Coroisȃnmӑrtin pentru anul 2023”.  

 Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe 

pagina de internet a instituției, la linkul https://comunacoroisinmartin.ro.  

 Nepreluarea recomandӑrilor formulate și ȋnaintate ȋn scris va fi justificatӑ ȋn scris. 

 Pentru cei interesați existӑ și posibilitatea organizӑrii unei ȋntȃlniri ȋn care sӑ se 

dezbatӑ public, proiectul de act normative, ȋn cazul ȋn care acest lucru este cerut ȋn scris 

de cӑtre o asociație legal constituitӑ sau de cӑtre o altӑ autoritate sau instituție publicӑ 

pȃnӑ la data de 25.01.2023. 

   PRIMAR, 

        COMERZAN NICOLAE 
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