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Nr. 5/25.01.2022 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind adoptarea bugetului comunal pe anul 2022 

 
     Bugetul local cuprinde resursele financiare mobilizate, aflate la dispoziţia 

Consiliului local şi repartizarea acestora în vederea realizării, îndeplinirii obiectivelor 

de dezvoltare economică şi socială a comunei Iveşti precum şi pentru funcţionarea 

autorităţilor administraţiei publice locale. 

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

completările ulterioare, fiecare unitate administrativ teritorială îşi întocmeşte un 

buget în condiţii de autonomie . 

      La întocmirea proiectului de buget  pentru anul 2022 s-a avut în vedere  

prevederile Legii nr.317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022, Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr.44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.   

 Fundamentarea surselor de venituri  ale bugetului local pe anul 2022 au la 

bază venituri proprii şi prevederi de la bugetul de stat. 

Partea de venituri şi partea de cheltuieli sunt în stransă colaborare, astfel că în 

cadrul unui exercitiu bugetar  cheltuielile planificate nu pot depăşi veniturile 

planificate. 

   Veniturile şi cheltuielile planificate prin bugetul comunal se repartizează pe 

trimestre în funcţie de termenele legale de încasare  a veniturilor şi de necesitatea 

efectuării cheltuielilor. 

    În anul 2021 veniturile bugetului comunal  s-au realizat  în sumă de 

5.704.327 lei.  

 În anul 2021 cheltuielile bugetului comunal  s-au realizat  în sumă de  

5.436.254 lei. 

     În continuare vă voi prezenta veniturile şi cheltuielile propuse a se realiza în anul 

2022. 

 

      TOTAL VENITURI   pentru anul 2022 -  4.920.915 lei -    din care : 
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     A. Venituri proprii. În urma stabiliri impozitelor şi a taxelor locale a rezultat 

suma de  442.000  lei  pe care vă propun să o aprobaţi pe următoarele categorii de 

impozite şi taxe :  

           - LEI – 
1.  Venituri din impozitul pe clădiri de la persoane fizice 26.000 
2.  Venituri din impozit pe teren de la persoane fizice 42.000 
3.  Venituri din impozit  pentru mijloace de transport  

persoane fizice 
80.000 

4.  Venituri din impozit  pentru mijloace de transport  
persoane juridice 

13.000 

5.  Venituri din impozit clădiri de la persoane juridice 5.000 
6.  Venituri din impozit teren de la persoane juridice 1.000 
7.  Venituri din impozit pe teren extravilan 108.000 
8.  Venituri din alte impozite şi taxe (tx specială pt tractoare  

neîmatriculate, utilaje agricole, etc). 
10.000 

9.  Venituri din amenzi 55.000 
10.  Venituri din taxă extrajudiciară de timbru        3.000 
11.  Venituri din chirii, concesiuni      42.000 
12.  Impozit pe venituri din transfer proprietati imobiliare       2.000 
13.  Venituri din prestări servicii    55.000 

 
 B. Venituri din sume defalcate din TVA  pentru anul 2022, repartizate de 
Administrația Județeană a Finanţelor Publice Vaslui, în sumă totală de  3.179.000 lei 
din care : 
1. Sume defalcate din T.V.A. pentru finanţarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor 
(cap.11.02.02) din care :  

 
 
      1.535.000 

- Drepturile asistenților personali ai persoanelor cu 
handicap grav sau indemnizațiile lunare 

      1.505.000 

    -cheltuieli prevăzute la art. 104,( lit.b-e) din legea educatiei 
 nationale nr.1/2011 

     0,00    
 

   - cheltuieli privind  ajutorul pentru încălzirea locuinței 
 cu lemne,cărbuni și alți combustibili 

 
          0,00 

- cheltuieli privind plata stimulentelor educaționale 
acordate copiilor proveniți din familii defavorizate 

 
      30.000 

2. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 
(cap.11.02.06) 

    
   1.644.000 

 
  C. Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale(cap.04.02.04)  total 243.000  lei din care : 

 
1. - repartizate de AJFP Vaslui   243.000 
2. - repartizate de Consiliul judetean Vaslui    0  

         D. Venituri din cote defalcate din impozit pe venit repartizat de 
A.J.F.P.Vaslui ( 04.02.01)în sumă de 244.000 lei. 
                   E.  Venituri din subvenţii în sumă totală de 250.000 lei din care : 
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1. Subvenţii pentru încălzirea locuinţei            250.000 

             

      F. Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii în sumă de 

70.000 lei. 

   K.  Fond de rulment – 325.915 lei. 
   L. Sume primite de la Consiliul judetean Vaslui pentru drumuri 25.000 lei. 
   M. Taxe speciale (taxe pentru gunoi)– 142.000 lei. 
 

            TOTAL CHELTUIELI  pentru anul 2022 – 4.920.915 lei,   din care :     

                                                                                                                                                             LEI 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHELTUIELI  PENTRU AUTORITĂŢI  PUBLICE LOCALE –  
total, din care : 

 
  1.222.000 

CHELTUIELI  DE PERSONAL din care :       912.000 
- salarii pentru personal       783.000 
- indemnizaţii consilieri        100.000 
CHELTUIELI PENTRU BUNURI ŞI SERVICII PRIMĂRIE  
din care : 

 
     310.000 

-    încălzit şi iluminat         50.000 
-    carburanti           7.000 
-    materiale pentru curăţenie           1.000 
-    poştă,telecomunicaţii,radio,tv.,internet 
-    timbre poştale,taxe postale 

        96.500 
          1.500 

-    furnituri de birou         10.000 
-   materiale şi prestări servicii din care : 
-întreţinere şi actualizare programe informatice, prestări servicii, 
abonamente publicații, Monitorul Oficial, cotizație acord de 
cooperare –ACOR Vaslui,alte cheltuieli 

       80.000 
        80.000 

-   cărţi, publicaţii şi materiale documentare           1.000 
-   deplasari, diurne           8.000 
- obiecte de inventar           5.000 
- alte cheltuieli  cu bunuri si servicii din care : 
-    asigurare, verificare şi rovinetă autoturism, plata regislatura  
 electronică, servicii de audit, servicii de configurare platforma 
 informatică Viva-SCIM, certificate semnătură electronică pentru 
consilieri, consultarea medicală a salariaților la medicina muncii 
   și alte cheltuieli(tonere pentru xerox, imprimante, fax,) 

       50.000 
         
       
 
 
         50.000 

2. 
 
 
 
 
 

CHELTUIELI PENTRU ORDINE PUBLICĂ din care : 47.450 
 

-CHELTUIELI DE PERSONAL ,total din care : 
-    situaţii de urgenţă 

37.450 
 37.450 

CHELTUIELI PENTRU BUNURI ŞI SERVICII, din care : 
-  alte cheltuieli(achiziționare obiecte de inventar, materiale  
pentru situații de urgență) 

         10.000 
  2.500  

- alte cheltuieli  cu bunuri si servicii(încărcare stingătoare)            2.500 
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 - alte cheltuieli( achizitionat materiale pentru covid) 5.000 

 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHELTUIELI PENTRU ÎNVĂŢĂMÎNT –total din care :       114.000 

- CHELTUIELI PENTRU BUNURI ŞI SERVICII, din care : 
a) cheltuieli prevazute la art.104 lit. (b-e ) din legea  
educatiei nr.1/2011 din sume deflacate T.V.A pt. finanţarea 
cheltuielilor descentralizate(cap.11.02.02) 

0,00 
 
 

0,00 
 

-  încălzit şi iluminat 0,00 
-  combustibil 0,00 
-   poştă,telecomunicaţii,radio,tv.,internet,  timbre poştale 0,000 
-   furnituri de birou 0,00 
-   materiale  pentru curatenie 0,00 
-   deplasări 0,00 
-  reparatii curente 0,00 
-  obiecte de inventar 0,00 
-  pregatire profesionala 0,00 
-  protectia muncii 0,00 
-  alte cheltuieli. 0,00 
-  alte bunuri si servicii pentru întreținere și funcționare 0,00 
 -burse 0,00 
b) cheltuieli pentru  bunuri și servicii din venituri proprii din 
care : 

84.000 

- combustibil(carburant pentru microbuz scolar) 16.000 
 -alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare (asigurare, 
licenţă microbuz,reparatii microbuz,alte cheltuieli 

30.000 

- cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice 30.000 
-achiziționare cadouri pentru copii 8.000 
d) CHELTUIELI PRIVIND PLATA STIMULENTELOR  
EDUCAȚIONALE ACORDATE COPIILOR PROVENIȚI DIN  
FAMILII DEFAVORIZATE 

30.000 

4. - CHELTUIELI PENTRU SĂNATATE din care : 70.000 
- cheltuieli de personal         70.000 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHELTUIELI PENTRU CULTURĂ, RECREERE ŞI  

 RELIGIE  - total – din care : 

     177.950 
 

    a) BIBLIOTECA 62.950 

CHELTUIELI DE PERSONAL         54.950 

CHELTUIELI PENTRU BUNURI ŞI SERVICII, din care :            8.000 

-   încălzit şi iluminat     3.000 

-  cărţi    3.000 

-  alte bunuri şi servicii     2.000 

     b)   CĂMIN CULTURAL         75.000 

CHELTUIELI DE PERSONAL              0 

CHELTUIELI PENTRU BUNURI ŞI SERVICII, din care :        75.000 
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-   încălzit şi iluminat   6.000 

-   materiale pentru curăţenie   1.000 

- materiale si prestari servicii  din care : 

-  plata instructorilor pentru pregatirea copiilor din cadrul 

ansamblului folcloric Rapsozii Iveștiului (orchestra și formația de 

dansuri) de la Căminul Cultural ,,Georgeta Ioan,, din localitatea 

Ivești, județul Vaslui  

  - alte bunuri si servicii 

        58.000 
            
 
        41.000   

 
 
        17.000 

- alte cheltuieli         10.000 

c) Alte servicii în domeniile culturii,recreerii și religiei din 

  care :  - transferuri curente interne Parohia Ivești 2 

       40.000       
        40.000 
 

6. 
 
 
 
 
 
 
 

CHELTUIELI PENTRU LOCUINŢE SERVICII ŞI DEZVOLTARE  

PUBLICĂ, TOTAL din care : 

 
 1.323.515 

 a) CHELTUIELI  PENTRU BUNURI ŞI SERVICII      470.000 

- iluminat public  din care : 

- plata consumului de energie electrică ,mentenață pentru 

iluminatul stradal,  

     270.000 
         
      270.000 

-alte bunuri si servicii pentru întreținere și funcționare         80.000 

 -plata analizelor la apă,  plata chiriei pentru terenul  privind 

proiectul reabilitarea sistemului de alimentare cu apă Dealu lui 

Manea II,contribuții specifice pt. utilizarea resurselor de apă 

         20.000 

plata consum de energie electrică la pompe           60.000 

- alte cheltuieli,din care : 

       - cotizații ADIV, ADI, Asociația Valea Tutovei și Zeletin 

     120.000 
         17.000 

  -   achiziționare combustibil, ulei, reparații,vulcanizare  

asigurare buldoexcavator și autoutilitară 

        50.000 

  -   gestionarea câinilor fără stăpân din comună          42.000 

  b) CHELTUIELI DE CAPITAL : din care :      853.515 

 - rate echipamente pentru investița ,,Înființare sistem video în 

comuna Ivești, județul Vaslui”. 

      109.200 

 - modernizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă a 

comunei Ivești, județul Vaslui 

579.315 

 - studiu de fazabilitate și alte documentații pentru investiția  

 ,,Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Ivești, 

județul Vaslui”. 

70.000 
 

 
 

 - reamenajare teren de joacă pentru copii                   40.000  

 - achiziționare pompă submersibilă pentru puțul din Vutcani                 15.000 
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 - achiziționare motofierăstrău(drujbă)     

- achiziționare motopompă intervenție vidanjă      

          3.000  
          3.000  

 - achiziționare nebulizator auto -50 litri                   3.000  

 - reparații și extindere instalația de apă din comună                            31.000 

 
7. 

CHELTUIELI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, din care :      142.000 

CHELTUIELI PENTRU BUNURI ŞI SERVICII din care :      142.000 

-   alte cheltuieli – prestări servicii       142.000 

 8. 
 
 
 
 
 
 

CHELTUIELI PENTRU ASISTENŢA SOCIALĂ 

din care : 

 
 1.761.000 

a) cheltuieli pentru asistenţi  personali ai persoanelor 

cu handicap grav și indemnizaţii lunare ale acestora total 

din care: 

 
 
 1.505.000 

- cheltuieli pentru asistenţi  personali ai persoanelor cu 

handicap grav  –cheltuieli de personal     

   1.275.000 

-  indemnizaţii lunare ale persoanelor cu handicap grav       230.000 

 b) ajutor de urgenţă din venituri proprii 6.000 

c)cheltuieli pentru ajutor privind încălzirea locuinţei la 

 populaţiei 

     250.000 

9. 
 
 
 

CHELTUIELI PENTRU  CENTRUL DE ASISTENŢĂ COPII 

DUPĂ PROGARMUL ŞCOLAR (ASISTENTA SOCIALA PENTRU 

FAMILIE SI COPII) 

 
         3.000 

 b) BUNURI SI SERVICII  din care: 

    alte cheltuieli  (iluminat,reparații curente) 

         3.000 
          3.000 

10. 
 
 
 
 
 

CHELTUIELI PENTRU TRANSPORTURI SI COMUNICATII 

     din care : 

      30.000 
 

 a) CHELTUIELI PENTRU BUNURI SI SERVICII din care: 

       - alte cheltuieli – prestari de servicii 

 
        30.000 

11 Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului local        30.000 

 
 Vă propun să aprobaţi bugetul pentru anul 2022, în forma prezentată în 

proiectul de hotărâre. 
                                                                 
    ianuarie 2022 
 

PRIMAR, 
NISTOR DUMITRACHE 

                                                                      
 

    


