
RoMAnrn
JUDETUL NEAMT

coNsrlruL LocAL AL coMUNEr TIBUCANT

HorAnAne
privind aprobarea bugetului de venituri

9i cheltuieli al comunei JIBUCANI, judegul NEAM! pentru anul 2021
9i estimiri pentru anii 2O22 - 2024

CONSILIUL LOCAL al counei TIBUCANI, judetul NEAMT, intrunit in gedinga ordinard
din data 12 aprilie 2O2L;

Examin6nd Proiectul de hot516re privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al
comunei TiBUCANI, judetul NEAMT pentru anul 2021 9i estim6ri pentru anii 2022 * 2024, inregistrat
sub Nr. 27 din 6 aprilie 202L, intocmit de Domnul primar, Ioan RUSU, precum 9i Referatul de
aprobare a acestui proiect de hotEr6re, intocmit de Domnul primar, Ioan RUSU 9i inregistrat sub Nr,
2969 din 6 aprilie 202t, din care cit5m: La intocmirea proiectului bugetului propriu al comunei pe anul
ZAZL au fost respectate prevederile:

- Legii nr. t5l202L a bugetului de stat pe anul 202t;
- Legii nr. L6l202t a bugetului asigurbrilor sociale de stat pe anul 2Q2L;
- Legii nr.27312006 privind finanlele publice locale - art, 39 alin. 6;
- Preciz5rile Ministerului Finanlelor Publice Nr. 5769 din 19.03,2021 privind repartizarea pe

trimestre a sumelor din WA pentru bugetele locale pe anul 2027 9i a estim5rilor pentru anii 2022-
2024 aprobate de Ministerul Finantelor Publice;

- Anexele Nr, 1 9i 2 Ia HotEr6rea Consiliului Judetean Neam! Nr, 60 din 31.03,2021 privind
repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe venit si sume defalcate din TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale - doar estimdri pentru anii 2022-2024.

De asemenea, la intocmirea bugetului propriu al comuneiTibucani, pe anul 2O2t au fost avute
in vedere criteriile, care s5 asigure:
- un buget de functionare;
- un buget de dezvoltare realizat prin prioritizare gi care igi ropune finalizarea/continuarea obiectivelor
incepute in anii anteriori, precum si investitii noi
- cofinant5rile/contributiile la proiectele de investitii,

Proiectul de buget propus, poate fi ajustat pe parcursul procesului bugetar 2021 prin
rectific5ri, cu modificSrile cerute de evolulia situaliei macro economice care poate afecta gradul de
incasare a veniturilor, precum 9i in functie de modific5rile apHrute in derularea proiectelor propuse.

Astfel, construirea bugetului local de venituri 9i cheltuieli al comunei Tibucani pe anul Z02l s-
a f5cut pe capitole, subcapitole, titluri, articole , alienate 9i anexe, la un nivel de 20,500 mii lei la
partea devenituri gi 20,500 mii lei la partea de cheltuieli cu estimarile pentru anii2022-2024,

ReparLizarea sumelor din bugetul propriu al comunei Tibucani pe anul 202!, pe categorii de
venituri gic heltuieli, este prev5zut5 in anexele la proiectul de hot5rdre, care fac parte integrant5 din
aceasta, urmErindu-se 9i respectarea echilibrului bugetar 9i, repet, !in6nd cont si de investiliile
?ncepute si de cele noi, dupS cum urmeaz5:

VENITURI TOTALE

cHELTUTELT - (LEr)

Examin6nd 9i Raportul cu privire la acest proiect de hot5r6re, intocmit de Domnul MOIS{
NICULAI - referent in cadrul acestui Compartimentului Financiar contabilitate, Impozite si Taxe
Locale si Doamna CiuchinE Aritimisia - inregistrat sub Nr. 2928 din 6 aprilie 202L;

VdzSnd Avizul consultativ al Comisiei de ActivitSli Economico * Financiare din cadrul Consiliul
Local al comunei Tibucani, judelul Neamt cu privire la acest proiect de hot516re, inregistrat sub Nr.
st73 I 54 din 06.04.2021;

-- 20,500,000 lei

= 20,500,000 LEI"



Cu aplicarea prevederilor:
- Legii nr.I5l202L a bugetului de stat pe anul 2021;
- Legii nr. t6l202t a bugetului asigurbrilor sociale de stat pe anul 202L;

- Legii nr.27312006 privind flnanlele publice locale * art. 39 alin. 6;

- Preciz}rile Ministerului Finanlelor Publice Nr" 5769 din 19.03.2021 privind repartizarea pe

trimestre a sumelor din TVA pentru bugetele locale pe anul 202L gi a estim5rilor pentru anii 2022-

2024 aprobate de Ministerul Finanlelor Publice;

- Anexele Nr. 1 9i 2 la Hot5rdrea Consiliului Judelean Neam! Nr. 60 din 31,03.2021 privind

repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe venit 9i sume defalcate din TVA pentru echilibrarea

bugetelor locale - doar estim6ri pentru anii 2022-2024'

tn temeiul dispoziliilor art. 139 alin, (3) lit c) din Ordonanla de Urgenlb a Guvernului Rom6niei

Nr. 5712019 privind Codul Administrativ,

HorAnAgrE:

Se aprobfl bugetul local de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 al comunei Jibucani, judetul

Neam!, precum gi estim5rile pentru anii 2022 - 2024, conform anexelor 1 9i 2 (funcfionare si

dezvoltare), anexa 3 (planul de investilii pentru anul 2021), anexa 4 (planul de achizilii publice pentru

anul 2021) 9i anexa 5 (numbr de personal), parte integrantH din prezenta hot5r6re, dup5 cum

urmeazS:

VENITURI TOTALE
1. COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT
a) cote defalcate din impozitul pe venit
b) sume alocatedin cotele defalcate din impozitul pe venit

pentru echilibrarea bugetelor locale
c) impozit pe veniturile din transfeul proprietatilor

2. TMPOZTTE 9r TAXE PE PROPRTETATE:
a) impozit pe clSdiri
b) impozit pe terenuri
c) impozit pe teren eKravilan

3. SUME DEFALCATE DIN TvA
a) sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor.
descentralizate la nivelul comunelor
b) sume defalcate din WA pentru echilibrarea bugetelor locale

4. ALTE TAXE PE SERVICil SPECIFICE

5. TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR SAU PE ACTIVITATI
a) impozit pe mijloace de transport persoane fizice
b) impozit pe mijloace de transport persoane juridice

c) alte impozite si taxe

6, VENITURI NEFISCALE
a) Venituri din concesiuni si inchirieri
b) Venituridin prestari servicii
c) Venituri din amenzi 9i alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

d) Alte venituri din proprietate

a) varsaminte din sectiunea functionare in dezvoltare
b) varsaminte din sectiunea functionare in dezvoltare

7" TMNSFERURI DIN SECTIUNEA FUNCTIONARE IN SECTIUNEA DEZVOLTAIEE

= 24,500,000 lei

= 845,000 lei

= 404,000 lei

= 435.000 lei

= 6.000 lei

= 469,000 lei

= 227.000 lei

= 1.81,000 Iei

= 61.000 lei

= 3.664,000 lei

= 1,437.000 lei

= 2,227.0A0 bi

= 10.000 lei

= 857.000 lei

= 465.000 lei

= 362"000 lei

= 30,000 lei

= 4.221,000 lei

= 997.000 lei

= 55.000 lei

= 3,157,000 lei

= 12.000 lei

- 2.673,000 lei
+ 2,673.000 lei



8. VENITURI DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT

9. SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT

a) subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei

b) subventii PNDL

CHELTUIELT - (LEr)

1. AUTORTTATT PUBLTCE
a) cheltuieli de Personal
b) bunuri 9i servicii
c) investilii

2. TRANSFER CU CARACTER GENERAL TNTNE DIFERITE

NIVELE ALE ADMINISTRATIEI

Transferuri din bugetele proprii pentru institutiile de asistenta

sociala pentru persoanele cu handicap

3,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
a) cheltuieli de Personal
b) bunuri si servicii

c) investitii (achizitie masinH PSI)

+. invAtAmAnr
a) cheltuieli de Personal
b) bunuri 9i service 9i reamenajare grup sanitar

c) ajutoare sociale
d) investitii - Constructie gradinita cu doua sali de clasa

la Scoala Tibucani

5. CULTURA, BIBLIOTECA, RECREERE SI RELIGIE

a) cheltuieli de Personal
b) bunuri 9i servicii
c) servicii religioase
d) constructie investilii - construclie gard parc

6. ASIGURART 9r ASTSTENTA SOCrelA

a) cheltuieli de Personal
b) indemnizatii persoane cu handicap

c) ajutoare sociale pentru incalzirea locuintei

d) ajutoare de urgenta

7. LOCUTNTE, SERVTCTT sr DEzvoLTARE
a) bunuri si servicii - iluminat public

b) Modernizareiluminat Public
ci Infiintare retea distributie gaze naturale

d) Brangamente la alimentare cu api 9i canalizare

8, PROTECTIA MEDIULUI

Salubritate 
colectare gunoi menajer

= 2.083,000 lei

12,351.000 lei

= 6,000 lei

= l-2.345.000

= 24.500.000

= 2.658,000

= 1.407'000
= 986,000

= 265.000

= 10,000 lei

= lt.t.000 lei

= 604.000 lei

= 281.000 lel

= 73.000 lei

= 250.000 lei

= 919,000 lei

= 30,000 lei

= 514.000 lei

= 65.000 lei

= 310.000 lei

= 2-8 1,000 lel

= 78,000 lei

= 33.000 lei

= 60.000 lei

= 110,000 lei

= 1,"J57.000 lei

= 877.000 lei

= 404.000 lei

= 32.000 lei

= 44.000 lei

= f .i]65,000 lei

= 2i.,li,000 lel

= 400,000 lei

= 300.000 lei

= 900,000 lei

= 806.000 lei

= Bt)6.000 lei

= 566.000 lei



- achizilionat pubele

9, ACTIUNI ECONOMICE

Alte cheltieli pentru actiuni generale agricultura

10. TRANSPORTURI

= 240,000 lei

= 4.000 lei

= 4,000 lei

= 15,996.000 lei

= 1.430.000 lei

= 14.566.000 lei

a) Drumuri si poduri
b) Investitii - Modernizare drumuril slrazi comunale

Art.2. Primarul 9i Compartimentul financiar-contabilitate vor urmairi ducerea
indeplinire a prezentei hot5rdri.

Art.3. Secretarul comunei va inainta 9i comunica prezenta hot5rdre autoritSlilor si
persoanelor interesate gi-o va aduce la cunostin!5 public5 prin aflsaj la sediu instituliei

Art.2. Primarul si Serviviul flnanciar-contabilitate vor urmSri ducerea la indeplinire a
prezentei hot5rAri.

Art.3. Secretarul comunei va inainta 9i comunica prezenta hot5r6re autorit5tilor si
persoanelor interesate si-o va aduce la cunostin!5 publicH prin afisaj la sediu institutiei

Nr. 21
Adoptati in gedinla ordinarS din data 12 aprilie 2O2L
Cu un numEr de 12 voturi pentru, nici 1 vot impotrivS 9i 1

functie
Redactat N. Moisd
Procesat C. Ambrosd
12.04.2021
Dos. $EDrNTi CON;. LOAL
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