
    R O M Â N I A       
   JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  
            BUDACU DE JOS 

 
 
 

H O T Ă R Â R E 
 

Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli  
al comunei Budacu de Jos, pe anul 2022 

 
 

Consiliul local al comunei Budacu de Jos, întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa 
a ____ consilieri locali; 
 Având în vedere: 

-Decizia nr.1/2022 a Administraţei Judeţene a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud 
privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adaugata  a sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale, a sumelor  defalcate din taxa pe valoarea adaugata pt 
finantarea cheltuielior descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor 
destinate finantariI drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav  
sau indemnizatiilor lunare pentru plata stimulentelor educationale acordate copiilor din 
famili defavorizate in scopul stimularii participarii in invatamantul prescolar, finanțării 
drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa, 
finantarea burselor scoalare, finanțării de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar 
de stat, finatarea de baza a invatamantului particular si cel confesional acreditate pe 
anul 2022 si a estimarilor pentru anii 2023-2025; 

-Decizia nr 3/05.01.2022 a Administraţei Judeţene a Finanţelor Publice Bistriţa-
Năsăud privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumelor si cotelor 
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare bugetelor locale pe anul 2022 si a 
estimarilor pentru anii 2023-2025; 

-Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.1 /12 .01.2022 privind 
repartizarea pe unitati admistrativ teritoriale  a cotelor defalcate din impozitul pe venit, a 
sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit  si a sumelor defalcate din TVA  
pentru echilibrarea bugetelor locale si a sumelor din fondul la dispozitia Consiliului 
Judetean Bistrita-Nasaud, pe anii 2023-2025; 

-Hotararea Consiliului Judetean Bistrita Nasaud nr 19/2022 privund repartizarea 
sumelor din TVA pentru finatarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor pe anul 
2022 catre unitatile administrativ teritoriale care implementeaza „Programul pentru scoli 
a Romaniei” in Judetul Bistrita Nasaud in perioada ianuarie-iunie a anului scoalar 2021-
2022; 

-referatul de aprobare al Primarului comunei Budacu de Jos, înregistrată sub nr. 
304 din 18.01.2022; 
 -raportul comun al Primarului comunei şi al Biroului buget-finanţe-contabilitate din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Budacu de Jos, înregistrat sub 
nr. 305 din 18.01.2022, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei 
Budacu de Jos pe anul 2022; 
 -Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Budacu de Jos înregistrat 
sub nr.367 din 20.01.2022; 

-procesul-verbal nr. 368 din 20.01.2022 de afişare a Proiectului bugetului de 
venituri şi cheltuieli al comunei Budacu de Jos pe anul 2022, la sediul Primăriei comunei 
Budacu de Jos; 
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 -raportul Comisiei economice-buget-finanţe, înregistrat sub nr. 803 din 
11.02.2022; 
 -raportul Comisiei juridice-administraţie publică, înregistrat sub nr. 804 din 
11.02.2022; 
 -raportul Comisiei învăţământ-sănătate-cultură-sport, înregistrat sub nr. 805 din 
11.02.2022; 

În conformitate cu: 
 -prevederile Hotarârii Consiliului Local nr. 71 din 10.12.2021 privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale datorate de persoane fizice şi juridice pe anul 2022; 
-prevederile Hotarârii Consiliului Local nr.72 din 10.12.2021 privind stabilirea 

cuantumurilor taxelor speciale  datorate de persoane fizice şi juridice pe 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, 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 a bugetului de stat pe anul 2022; 
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit. „b”, alin.(4) lit. „a”, art.45 alin.(2) 

lit. „a”, alin.(4), art.139 alin.(3) lit. “a” şi ale art. 196 alin. (1) lit. “a” din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

 Art.1.(1) Se aprobă bugetul general centralizat de venituri şi cheltuieli al comunei 
Budacu de Jos pe anul 2022, la venituri în sumă de 16.333,00 mii lei şi la cheltuieli în 
sumă de 16.726,00 mii lei, cu un deficit de 393,00 mii lei, reprezentând excedentul 
anual al bugetului centralizat la finele anului 2021, conform anexei nr.1, (formular cod 
11); 
                  (2) Aprobarea bugetului general centralizat de venituri şi cheltuieli al 
comunei 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, şi 
la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole şi paragrafe, pe anul 
2022, la venituri în sumă de 14.959,00 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 15.096,00 mii 
lei, cu un deficit de 137,00 mii lei, reprezentând excedentul anual al bugetului centralizat 
la finele anului 2021, conform anexei nr.2, (formular cod 11/01); 

(2) Se aprobă bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi 
subcapitole, şi la cheltuieli pe capitole, pe secţiuni, titluri, articole de cheltuieli, 
subcapitole şi paragrafe, după cum urmează: 

a) secţiunea de funcţionare cu venituri în sumă de 5.260,00 mii lei, şi cheltuieli în 
sumă de 5.260,00 mii lei; 

b) secţiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 9.699,00 mii lei, şi cheltuieli în 
sumă de 9.836,00 mii lei, 

(3) Se  aprobă  utilizarea  în anul  2022 a  excedentului  bugetului local aferent 
anului 2021, în sumă de 137,00 mii lei, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de 
dezvoltare, precum și a excedentului din venituri proprii – 256,00 mii lei - ca sursă de 
finanţare a secțiunii dezvoltare, conform Legii nr.273/2006 art.70 (3) și art.71 (4). 
 Art.3(1) Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau 
parţial din venituri proprii pe anul 2022, la venituri în sumă de 1.374,00 mii lei şi la 
cheltuieli în sumă de 1.630,00 mii lei, conform anexei nr.3,(formular cod 11/02); 
                     (2)  Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral 
sau parţial din venituri proprii pe anul 2022, pe secţiuni după cum urmează: 

a) secţiunea de funcţionare cu venituri în sumă de 1.340,00 mii lei şi cheltuieli în 
sumă de 1.340,00 mii lei; 
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b) secţiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 34,00 mii lei şi cheltuieli în sumă 
de 290,00 mii lei; 
Art.4. Se aprobă bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi aliniate pe anul 2022, 

conform anexei nr.4 (formular cod 11/06);   
Art.5. Se aprobă programul de investiţii publice pe anul 2022 pe grupe de 

investiţii şi surse de finanţare  conform anexei nr.5 (formular cod 14); 
Art.6. Se aprobă fişa obiectivului, proiectului şi categoriei de investiţii conform 

anexei nr.6,(formular cod 15); 
Art.7. Anexele nr.1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.8.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 

comunei Budacu de Jos; 
Art.9.-Prezenta hotărâre a fost adoptată, în şedinţă ordinară, cu _____ voturi 

„pentru”, _____ voturi „împotrivă” şi ____ abţineri, din _____ consilieri prezenţi; 
Art.10.-Secretarul comunei Budacu de Jos va comunica prezenta hotărâre cu : 
- Primarul comunei Budacu de Jos; 
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud; 
- D.G.F.P. B.-N; 

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,       CONTRASEMENAZĂ  
                 GORDON  IOAN                            SECRETAR GENERAL, 

       VĂRĂREAN FLORIN-IOAN 
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Din 11 februarie 2022 
 
 


