
 

 

   

 
                                     PROIECT  

Nr.5/25.01.2022 

 
HOTĂRÂREA Nr. ____ 

privind adoptarea bugetului comunal pentru anul 2022 
                    
 Având în vedere refeatul de aprobare a primarului comunei Iveşti cu privire la 
proiectul de hotărâre, rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local şi raportul 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Iveşti ; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr.317/2021 privind bugetul de stat pe anul 
2022; 
           În temeiul prevederilor art.129, alin.(1), alin.(2), litera ,,b” și alin.(4), litera ,,a”, art.139, 
alin(3) și ale prevederilor art.196, alin. (1), lit. ,,a” din Ordonanța de urgență nr.57/12.09.2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
           Consiliul local al comunei Ivesti, judetul Vaslui  , 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 Art.1. (1) Bugetul comunal cuprinde resursele financiare şi repartizarea acestora 

pentru realizarea acţiunilor social-culturale şi asigurarea funcţionării administraţiei publice 

locale.   

                 (2) Bugetul comunal pentru anul 2022 se stabileşte la venituri în sumă de 4.920.915 

lei iar la cheltuieli în sumă  de  4.920.915 lei.    

   (3) Sinteza bugetului comunal la venituri, pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli, pe 

acţiuni, articole şi aliniate, se prezintă în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta. 

 Art.2. Se aprobă veniturile bugetului comunal astfel :  

Nr.c
rt. 

VENITUL Suma 
-lei- 

 
 1. 
 
 
 

    VENITURI CURENTE –total, din care: 828.000 

                     1) VENITURI PROPRII 442.000 
                   a) VENITURI FISCALE – total, din care :  345.000 
                   -  impozite directe, din care : 335.000 
                   -   impozite si taxe de la populatie 311.000 
                   - impozitul pe cladiri şi terenuri ocupate de clădiri şi alte  
construcţii de la persoane juridice ,taxa mijloc de transport  de la 
persoane juridice,impozit pe venit din transferul proprietăților imobiliare 

    24.000 

                   -  impozite indirecte  10.000 
                b) VENITURILE NEFISCALE provin din amenzi şi venituri din 
concesiuni şi închirieri 

97.000 

                  2)  COTE DEFALCATE DIN IMPOZIT PE VENIT ;  244.000 
                  3) TAXE SPECIALE (taxa salubrizare)      142.000  
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2. 

  PRELEVĂRI DIN BUGETUL DE STAT- total din care: 3.179.000 
-  sume defalcate din T.V.A.pentru echilibrarea bugetelor locale     1.644.000 
- sume defalcate  din T.V.A. pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate 
la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor 

1.535.000 

3.    COTE DEFALCATE PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE         243.000  
4.   SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU FINANTAREA 

SANATATII ; 
    70.000 

5.   SUBVENTII PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI       250.000 
 
6. 

  SUME DIN  EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL UTILIZATE PENTRU 
FINANȚARERA CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE 

325.915 

7.   SUME DIN T.V.A. PENTRU DRUMURI 25.000 
TOTAL VENITURI : 4.920.915 

 
     Art.3  (1) Se aprobă efectuarea cheltuielile bugetului comunal pe anul 2022, astfel: 

Nr. 
crt 

Specificatie Suma 
- lei - 

 Total cheltuieli, din care:                                                            4.920.915 
1.  Cheltuieli de personal                                            2.349.400      
2.  Cheltuieli pentru bunuri şi  servicii                             1.132.000 
3.  Ajutoare de urgenţă            6.000 
4.   Alte ajutoare(ajutor pentru încălzirea locuinței, stimulente 

educaționale acordate copiilor proveniți din familii defavorizate) 
280.000 

       5  Indemnizații lunare ale persoanelor cu  handicap grav 230.000 
6 Cheltuieli de capital    853.515 
7 Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului local 30.000 
8 transferuri 40.000 

            
             (2) Cheltuielile prevăzute în bugetul comunal pe anul 2022, reprezintă limite maxime 

care nu pot fi depăşite.  

Art.4. Se aprobă cheltuieli pentru autorităţile publice locale - primărie, în sumă de 

1.222.000 lei  din care: cheltuieli de personal în sumă de 912.000 lei, cheltuieli pentru bunuri 

şi servicii în sumă de 310.000 lei.  

Art.5. Se aprobă cheltuieli pentru protecţie civilă şi protecţie contra incendiilor în sumă 

de 47.450 lei din care : cheltuieli de personal în sumă de 37.450 lei  şi cheltuieli pentru bunuri 

şi servicii în sumă de 10.000 lei. 

 Art.6. Se aprobă cheltuielile pentru acţiunile social-culturale  ce se finanţează de la 

bugetul comunal în sumă de 1.642.227 lei.  

             Art.7. Se aprobă repartizarea cheltuielilor pentru acţiunile social-culturale astfel : 

Nr.crt CHELTUIELI SUMA 
- lei - 

1.      CHELTUIELI PENTRU INVATAMANT, din  care : 114.000 
- cheltuieli pentru bunuri şi servicii  din T.V.A. pentru finantarea 

cheltuielilor descentralizate(cap.11.02.02 ), 
0 

- cheltuieli pentru bunuri si servicii din venituri proprii, 84.000 
- cheltuieli privind plata stimulentelor educaționale acordate 

copiilor proveniți din familii defavorizate 
         30.000 

2.      CHELTUIELI PENTRU SERVICII CULTURALE, din care :  177.950 
-  cheltuieli pentru biblioteca comunala  din care : 62.950  
           - cheltuieli de personal, 54.950 



 

           - cheltuieli pentru bunuri si servicii  8.000 
-  cheltuieli pentru activitatea căminului cultural, din care: 75.000 
           - cheltuieli de personal ,  0 
           - cheltuieli pentru bunuri si servicii, 45.000 
- cheltuieli pentru alte servicii în domeniile culturii, recreerii 
și religiei din care: 
          - transferuri curente interne 

40.000 
 

40.000 
3.          CHELTUIELI PENTRU ASISTENŢĂ SOCIALĂ, din care : 1.761.000 

                    - cheltuieli pentru asistenti personali ai persoanelor cu 
handicap,   

1.275.000 

                    - indemnizatii lunare ale persoanelor cu handicap,  230.000 
                   -  ajutor pentru încălzirea locuinţei din subventii de la 
bugetul de stat 

250.000 

                   -  ajutor de urgenţă din venituri proprii 6.000 

4. -  CHELTUIELI PENTRU CENTRUL DE ASISTENŢĂ PENTRU COPII 
DUPĂ PROGRAMUL ŞCOLAR (ASISTENTA SOCIALA PENTRU 
FAMILIE SI COPII)  DIN VENITURI PROPRII,  din care : 

3.000  

         -   bunuri și servicii 3.000 
          Art.8. Se aprobă cheltuieli pentru sănătate în sumă de 70.000 lei din care : cheltuieli 

de personal în sumă de 70.000 lei. 

             Art.9. Se aprobă cheltuieli pentru servicii şi dezvoltare publică astfel :  

N r. 
crt. 

     Cheltuieli Suma  
- lei - 

1. Cheltuieli total – din care 1.323.515 
2.       - cheltuieli pentru bunuri şi servicii  470.000 
4.       - cheltuieli de capital  853.515 
             Art. 10.  Se aprobă cheltuieli pentru protecţia mediului în sumă de 142.000 lei din care : 

cheltuieli pentru bunuri şi servicii în sumă de 142.000 lei. 

            Art.11.  Se aprobă cheltuieli pentru  transporturi şi comunicaţii în sumă de 30.000 lei  

din care: bunuri și servicii în sumă de 30.000 lei.                                                                                

            Art.12. Se aprobă constituirea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului local 

în sumă de 30.000 lei. 

            Art.13. Se aprobă programul de investiţii publice al comunei Iveşti, conform anexei nr. 2 

care, face parte integrantă de prezenta.    

            Art.14.  Primarul comunei Ivesti va prezenta periodic consiliului local rapoarte şi 

propuneri privind execuţia bugetară precum şi modificările intervenite în volumul şi structura 

veniturilor şi cheltuielilor bugetului comunal pe anul 2022, ca urmare a unor măsuri  fiscale  şi 

a modificărilor intervenite în transferurile de la bugetul de stat.    

 

                                                                                                           IVEŞTI , _______ianuarie 2022 
 

                                                           
                                                                INIŢIATOR- PRIMAR, 

NISTOR DUMITRACHE    
 
 

                                                                                                                                         AVIZEZ FAVORABIL, 
SECRETARUL COMUNEI IVEŞTI 

BEJAN MIRCEA 


