ROMANIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL BUDEŞTI

PROIECT

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 2 / 17.01.2022
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Budeşti pe anul
2022
Consiliul local al comunei Budeşti, Judeţul Bistriţa-Năsăud întrunit în şedinţa
__________ în data de ________________,
Având în vedere:
Referatul de aprobare nr. 175 din 17.01.2022 al primarului comunei Budeşti privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Budeşti pe anul 2022;
Raportul nr. 176 din 17.01.2022 al compartimentului financiar contabil,
administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului privind aprobarea bugetului
de venituri şi cheltuieli al comunei Budeşti pe anul 2022;
Adresa nr. BNG_STZ-39/03.01.2022 a Administraţiei Judeţeane a Finanţelor
Publice Bistriţa-Năsăud prin care se transmite Decizia nr. 1/03.01.2022 privind
repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, a sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri, a sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2022 la Consiliul
Județean, finanţării drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau
indemnizaţiile lunare, finanțării stimulentelor educaționale acordate copiilor din familii
defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar, finanțării drepturilor
copiilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, finanțării
învățământului particular și cel confesional acreditate pentru drepturile copiilor cu cerințe
educaționale special integrați în învățământul de masă, finanțarea burselor școlare,
finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, finanțarea de bază a
învățământului particular și cel confesional acreditate, pe anul 2022 și a estimărilor pe anii
2023-2025 înregistrată la Comuna Budești sub nr. 23/03.01.2022;
Adresa nr. BNG_STZ-159/05.01.2022 a Administraţiei Judeţeane a Finanţelor
Publice Bistriţa-Năsăud prin care se transmite Decizia nr. 3/05.01.2022 privind
repartizarea pe unități-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumelor și cotelor defalcate din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2022 și a estimărilor pe anii 2023-2025
înregistrată la Comuna Budești sub nr. 49/06.01.2022;
Adresa nr. 882/13.01.2022 a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud prin care se
comunică Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 1/12.01.2022 privind
repartizarea pe unităţi administrativ – teritoriale în anul 2022 a Fondului la dispoziția
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și a estimărilor din cota de 20% din sumele defalcate
din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și din sumele din cote
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anii 2023-2025
înregistrată la Comuna Budești sub nr. 131/13.01.2022;
Adresa nr. ____/____2022 a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud prin care se
comunică Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. __/2022 privind repartizarea
sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentraizate la nivelul
județelor pe anul 2022, către unităţile administrativ – teritoriale care implementează

„Programul pentru școli al României” în județul Bistrița-Năsăud înregistrată la Comuna
Budești sub nr. ____/______2022;
Actul adițional nr. 1 la Contractul de finanțare nr. 2512/09.11.2017 pentru
Programul național de dezvoltare locală Subprogramul Modernizarea satului românesc
Domeniul realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de canalizare și stații
de epurare a apelor uzate;
Contractul de finanțare nr. 7484/29.12.2020 pentru Programul național de
dezvoltare locală Subprogramul Modernizarea satului românesc Domeniul
realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sediilor instituțiilor publice ale autorităților
administrației publice locale, precum și a instituțiilor publice din subordinea acestora;
Anunţul nr. 177 din 17.01.2022 privind afișarea/publicarea proiectului bugetului
local de venituri şi cheltuieli al comunei Budești pe anul 2022;
Procesul verbal nr. 178 din 17.01.2022 de afișare/publicare a proiectului bugetului
local de venituri şi cheltuieli al comunei Budesti pe anul 2022;
Avizul ________ nr. ____ din ___________2022 al Comisiei pentru programe de
dezvoltare economică și socială, buget - finanţe, investiţii, agricultură, administrarea
domeniului public şi privat al comunei;
Avizul ________ nr. ____ din _________2022 al Comisiei juridice şi de disciplină,
administraţie publică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor
cetăţenilor, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
Avizul _________ nr. ____ din _________ 2022 al Comisiei pentru activităţi social
– culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie şi protecţie copii, muncă şi protecţie
socială, tineret şi sport;
În conformitate cu:
Prevederile Hotărârii Consiliului Local Budești nr. 44 din 30.12.2021 privind privind
stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna
Budesti în anul 2022;
Prevederile Hotărârii Consiliului Local Budești nr. 45 din 30.12.2021 privind privind
stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Budești în
anul 2022;
Prevederile art. 2(1) pct. 50, 51 şi (2)(6), art. 14(6)-(8), art.19 (1), art.20 (1) lit.a, art.
25, art. 26, art. 32(1), (2), art. 33 (1)-(5),(7)-(9), art. 39, alin.6 şi 8, art. 41, art. 42, art.
44(1), art. 45 şi art. 46 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
Prevederile Legii nr. 317/2021 - Legea bugetului de stat pe anul 2022;
Scrisoarea-cadru nr. 467736/13.12.2021 elaborată de Ministerul Finanțelor, privind
contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2022
și a estimărilor pe anii 2023-2025, precum și limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale;
În temeiul prevederilor art.87 alin.(3), art.129 alin.(2) lit.„b”, alin.(4) lit.”a”,art.139
alin.(3) lit.”a”, art.155 alin.(1) lit.”c” şi alin.(4) lit.”b”, art. 196 alin. (1) lit. ”a”, din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.(1) Se aprobă bugetul general de venituri şi cheltuieli al comunei Budeşti pe
anul 2022 şi estimările pentru anii 2023-2025 la venituri în sumă de 6629 mii lei, la
cheltuieli în sumă de 7850 mii lei conform anexei nr.1 formular 11 .

(2) Aprobarea bugetului general centralizat de venituri şi cheltuieli al comunei
Budeşti pe anul 2022 s-a făcut cu respectarea prevederilor art. 14 alin. 7 din Legea nr.
273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.2.(1) Se aprobă bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole pe
anul 2022 şi estimările pentru anii 2023-2025 în sumă de 6629 mii lei, conform anexei nr.
2 formular 11/01.
a) secţiunea de funcţionare în sumă de 3923 mii lei;
b) secţiunea de dezvoltare în sumă de 2706 mii lei, conform anexei nr. 2 formular
11/01.
(2) Se aprobă bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi
paragrafe pe anul 2021 şi estimările pentru anii 2022-2024 în sumă de 7850 mii lei,
astfel:
b) secţiunea de funcţionare în sumă de 3923 mii lei;
b) secţiunea de dezvoltare în sumă de 3927 mii lei, conform anexei nr. 3 formular
11/01.
Art.3. Se aprobă programul de investiţii publice pe anul 2022 pe grupe de investiţii
şi surse de finanţare conform anexei nr. 4 formular 14.
Art.4. Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Se aprobă utilizarea in anul 2022 a excedentului bugetului local aferent
anului 2020, în suma de 1221 mii lei, ca sursa de finanţare a cheltuielilor secţiunii de
dezvoltare.
Art.6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă publică prin
afişare la sediul consiliului local şi se publică în Monitorul Oficial Local.
Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul
comunei Budeşti.
Art.8. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Budești în
şedinţă ordinară, cu respectarea art. 139 alin. (3) lit. „a” din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ, respectiv cu un număr de
voturi „pentru”,
voturi „împotrivă” și
voturi „abţineri” din
__ consilieri
prezenţi.
Art.9. Secretarul general al comunei Budeşti va comunica prezenta hotărâre cu:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud;
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud;
- Primarul comunei Budeşti;
- Compartimentul financiar contabil, administrativ.
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