
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TIBUCANI

HOTARARE
privind aprobar€a bugetului de venituri

9i cheltuieli al comunei TIBUCANI, judetul NEAMT p€ntru anul 2022
si estimiri pentru anii 2023 - 2025

CONSILIUL LOCAL al comunei TIBUCANI, judetut NEAMT, intrunit in gedinta
ordinari din data 11 februarie 2021;

Examinand Proiedul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al
comunei IIBUCANI, judetul NEAMT pentru anul 2022 si estim;ri pentru anii 2OZ3 - 2025,
inregistrat sub Nr. 13 din 2 februarie 2022, iniliat de domnul primat Ioan RUSU, precum ;i
Referatul de aprobare a acestui proied de hotErere, intocmit de Domnul primar Ioan RUSU 9i
inregistrat sub Nr. 965 din 2 februarie 2022, p.in care se aratt, citEm: ,'la intocmirea bugetului
propriu al comunei llbucani, pe anul 2022 au fost avute in vedere criteriile, care st asigure:
- un buget de funqionare;
- un buget de dezvoltare realizat prin prioritizare si care i9i ropune finalizarea/continuarea obiectivelor
incepute in anii anteriori, precum si investitii noi;
- cofinantirile/contribuliile la proiectele de investitii.

.Proiedul de buget propus, poate fi ajustat pe parcursul procesului bugetar 2022 prin
rectinctri, cu modifrcSrile cerute de evolulia situaliei macro-economice care poate ifecta gradui de
incasare a veniturilor, precum 9i in funclie de modific5rile aptrute in derularea proiectelor propuse.

Astfel, construirea bugetului local de venituri 9i cheltuieli al comunei 'Iibucani pe anui ZOZZ s_
a ftcut pe capitole, subcapitole, tltluri, articole , alienate 9i anexe, la un nivel de 11,001 mii lei la
partea de venituri Si 11.001 mii lei la partea de cheltuieli, cu estimarile pentru anii 2023-2025.

Repartizarea sumelor din bugetul propriu al comunei nbucani pe anul ZOZ2, pe categorii de
venituri gi cheltuieli, este prevezutt in anexele la proiectul de hotirere, care fac parte integra-nti din
aceasta, urmtrindu-se ti respectarea echilibrului bugetar 9i, repet, linand cont 9i de investiliile
incepute 9i de cele noi, dupd cum urmeazi:

VEIVITURI TOTALE = 11.001.000 lei

CHELTUIEU - (LEI) = 11.001.000 tei,
cu estimdrile pentru pentru anii 2023-20251,.1,,i

Examinend gi Raportul Compartimentului .'Financiar-Contabilitate, 
Impozite si Taxe Locale,,cu

privire la acest proiect de hoHrere intocmit de Domnul tlrorsi Nratir, r;ferent in cadrul acestui
compartiment 9i inregistrat sub Nr. 1012 din 3 februarie 2022;

vtzand Avizul consultativ al comisiel de Activit5li Economico - Financiare din cadrul consiliul
Local al comunei 'Iibucani, iudetul Neam! cu privire la acest proiect de hotir6re, inregistrat sub Nr.
517 3 I 24 din 04.02.2022.

Cu aplicarea prevederilor:
- Legii $.3I7/2O2! a bugetutui de stat pe anul 2022;
- Legii nr. 318/2021 a bugetului asiguririlor sociale de stat pe anul 2022;
- legii nr. 273/2006 privind finanlete pubtice locate - art. 39 atin. 6;
- Preclzdrile Ministerului Finanlelor publice Nr. 1354 din rz.or.2o22 privind modificarea

Deciziei Nr. 4 din 07.0r,2022 referitoare la repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea
cheltuielor descentralizate la nivul comunelor, oragelo 9i municipiilor pe anul 2022;

- Anexele Nr. 1 si 2 ta Hot5rerea Consiliului Judelean Neam! Nr. 5 din 26.01.2022 privind
repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe venit 9i sume defalcate din TVA pentru echllibrarea
bugetelor locale, cu estimtri pentru anii 2023-2OZS.

-. , In temeiul dispoziliiror art. 139 arin. (3) rit c) din ordonanla de urgenli a Guvernului Romenrei
Nr. 5712019 privind Codul Admintstrativ, cu modificirile Si completirite ultirioare,





HOTiRAgTE:

AIUL Se aproba bugetul local de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 al comuneilbucani,
judetul Neamt, precum Si estim5rile pentru anii 2022 - 2024, conform anexelor, parte integrantE din
prezenta hotirAre, dupi cum urmeazi:

VENITURI TOTALE 11,001.000 lei
1. COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL pE VENITT 1.047.000 lei
llclte defalcate din impozitul pe venit 486.000 lei
b) sume alocate din cotele defalcate din
buqetelor locale

impozitul pe venit pentru echilibrarea 545.000 lei

c) impozit pe veniturile din transfeul propriet5tilor 16.000 lei
IlMPOZITE 5I TAXE PE PROPRIETATE: 726.000 lei
a) impozit pe cl;diri 339.000 lei
b) impozit pe terenuri 372.000 ei
c) impozit pe teren extravilan 15.000 lei
3. SUME DEFALCATE DIN TVA 3.535.000 lei
a) sume defalcate
nivelul comunelor

din TVA pentru finanlarea cheltuielilor descentralizate a 1.397.000 lel

b) sume defalcate din TVA pentru echilibrarea buqetelor locale 2.138.000 lei
4. ALTE TAXE PE SERVICII SPECIFICE 90.000 le
5IIAXIIE]TILIZAREA BUNURILOR SAU PE ACTIVITATI 1.070.000 le
a) impozit pe miiloace de transport persoane fzjce 465.000 ei
b) impozit pe miiloace de transport persoane juridia 602.000 ei
c) alte impozite si taxe 3,000 iei5. VENITURI
a) Venituri din
b) Veniturl dln

NEFISCALE
concesiuni si inchirieri
prestari servicii

3.113,000 lea

1.505.000 lei
155.000 le

c) Venituri dinamenzi si alte sa@ B35.000 lei
d) AIte venituri din proprietate 618.000 le/. I KANSItsRURI
DEZVOLTARE

DIN SECTIUNEA FUNCTIONARE IN SECTIUNEA

al varsamrnle drn Sectlunea tunctionare in dezvoltare 127 4.40A E
b) varsaminte din sectiunea functionare in dezvoltare + 1274.000 le
8. VENITURT DIN EXCEDENTUL ANULUT PRECEDENT 1.274.000 le
9. SUBVENTII DE LA BUGETUL OE STAT 146.000 Ie-suDven! pentru acordarea aiutorului oentru incSlzirea locuintei 146.000 lei

CHEL|UIELI
r.luronrrATr pusuct 

-

a) cheltuieli de personal 

-

P)g'".,ir+'"J,+!= -..= 

-

11.001.000 lei
3.74a.O00 lei

1.506,000 lei
2.242.000 leiZ. I KANII.EK UU CARACTER GENEML INTRE DIFERITE NIVELE ALE

ADMINISTMTIEI 1O.0OO lei

- rirnsrerun otn Dugetete proprii pentru institutiile de asistenta sociala pentru
Dersoanele cu handicao
. 

^; ^^=:L: 
.--.--._

10.000 lei

J. \,lr!,TIIE TT,DLI'LA )I. )I(iUXTANTA NATIoNALI
a) cheltuieli de personal
b) bunuri si servicii

401,000 lei
278.000 lei
123.000 lei.I. IIlYA IAIiTAN I

aJ cheltutelr de oerconal 

-

b) bunuri si servicii
cJ alutoare sociale....-..:.:-_ 

--

615.000 lei
40.000 lei

72.000 lei
u./ rnvesuut - LonstflJcle gradtnita cu doua sali de clasa la Scoala.l-ibucan 430.000 e





e) burse 73.000 lei

5. SANATATE 200.000 lei
- constructie disoensar 200.000 lei

5. CULTUM, BIBLIOTECA, RECREERE SI RELIGIE 1.223.000 lei
a) che tuieli de persona 88,000 lei

b) bunuri si servicii 195,000 iel

c) servicii reliqioase 60.000 e
d) constructie investitii 880.000 lei

7. ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 1.588.000 lei
a) cheltuieli de personal 885.000 el
b) indemnizatii persoane cu handicao 367,000 ei
c) aiutoare sociale pentru incalzirea locuintei 236,000 et

d) aiutoare de uroenta 1,059.000 el
8. LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE 1.059.000 lei
a) bunuri si servicii- iluminat public 560.000 lei
b) investitii 499.000 l-"i

9. PROTECTIA MEDIULUI 402.000 lei
- salubritate 402.000 et

10. ACTIUNI ECONOMICE 4.000 lei
- alte cheltieli pentru actiuni qenerale aqricultura 4.000 lei
11. TRANSPORTURI 1,751.000 lei
a) drumuri si poduri 1.208.000 lel
b) investitii - modernizare drumuri/ strazi comunale 543.000 ei

PRE9EDINTE DE gEDINTi
coNsrLrER LocAr-

FOCA VIOREL-VASILE

AIL;L Primarul si Compartimentul financiar-contabilitate vor urmtrri ducerea la indeplinire a
prezentei hoHreri.

AILL Secretarul general al comunei va inainta 9i comunica prezenta hoHrere autoritSlilor 9i
persoanelor interesate 9i-o va aduce la cunoStinla public6 prin afisaj la sediu instituliei

CONTRASEMENEAZi:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI

JURIST
AMBROSi COCA

J
l

nicil abtinere din totalul de 13 consilieri tn

Nr. 14
Adoptatiln gedin[a ordinar5 din data 11 februarie 2022
Cu un numSr de 13 vohJri pentru, nici 1 vot impotriv5 9i
tundie
Rd.ipr6.CknbrosZ
11.02.2022
Drs. SEDIAa CONS. L@t



PROCEDURI )BLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARN HOTARARII CONSILIULUI LOCAL

NR, 14l20221

C )eraliuni efeduate Data ZZILVAN
Semndtura persoanei

responsabile si
efectueze procedura

1

Adoptarea hotS'erii1) s-a f6cut cu majoritate po,,, ,, J o,oLu

simpl5 p absoh- ; p calificattl

[iE,*r**u.r*.,')-
| 3 lComunicarea cEue pretuctul judelului3)

i ttto2lzo22

lU0212022

4 Aducerea la cur.ottinla publicta)*5)

Effi*'*.*
I lindividuall)*s)

r rmai in cazul celei cu caracter t110212022

1110212422

art. 5 lit. dd), de doL i treimi din num5rul consilierilor locali in fundie."
2) Art. 197 alin. (2): Hot5rarile consiliului local se comunica primarului."
3) Art. 197 alin, (1), :,daptat: Secretarul general al comunei comunic8 hot6rarile consiliului local al
comunei prefectului: , cel mult 10 zile lucrttoare de la data adoptdrii . . .
4) Art. 197 alin. (4); HotSrarile . . . se aduc la cunoStinla publice 9i se comunicS, in condiliile legii,
prin grija secretarulu general al comunei."
5) Art, 199 alin, (1): Comunicarea hot6rarilor. . . cu caracter individual c6tre persoanele c5rora li se

adreseazi se face in el mult 5 zile de la data comunictrii ofrciale c;tre prefed."
6) Art. 198 alin. (1): Hotdrarile . . . cu caracter normativ devin obligatoriide la data aducerii lor la
cunogtintE publici."
7) Art. 199 alin. (2): Hot5rerile . . . cu carader individual produc efecte juridice de la data
comunic6rii c5tre per;oanele cSrora li se adreseaz6."

1r10212022

proprietate in cazul L lnurilor imobile se adoptt de consiliul local cu majoritatea califrcati definitE la

Extrase din OE|9!AO r de urgentd a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, Cu
modificdrile5i compl rErile ulterioare: I

1) Art. 139 alin. (1): in exercitarea atribu$ilor ce ii revin, consiliul local adopti hotSrari, cu majoritate
absolut6 sau simplt, lupS caz.
(2) Prin exceptie de ,r prevederile alin. (1), hoHrerile privind dobandirea sau instrEinarea dreptului de

Nr.
crt.

0

1 rr/0212022


