
ROMANIA
,UDEIUL NEAMT

CONSIUUL LOCAL AL COMUNEI TIBUCANI

PROIECT DE HOTiRARE
privlnd aprobarea bugetului de venituri

9i cheltuieli al lomunei fIBuCANI, iudetul NEAMT.q€ntru-arul 2022

gl estliniri pentru anll 2023 -2025, infiistrat sub t{r' 13 dln 2 februarie 2022

RUSU IOAN, primarul comunei -l-lbucani, 
iudelul Neamt;

Cu aplicarea Prevederilor:
- Legii nr, 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;

- ie{ii nr. :fa)zozr a ouieh]lui asigur5rilor sociale de stat pe anul 2022;

- Legii nr. 27312005 privind finantele publice locale - art 39 alin 6;

- Precizirile Ministerului Finanlelor Publice Nr' 1354 din l2'ol'2022 privind modificarea Deciziei Nr' 4

din 07.01.2022 referitoare la repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielor

des€entralizate la nivul comunelor, oratelo 9i municipiilor pe anul 2022;

- Anexele Nr. 1 9i 2 la HotSrarea Consiliului ludelean Neam! Nr' 5 din 26'01'2022 privind repartizarea

sumetordefalcatedinimpozitulpevenitgisumedefalcatedinTVApentruechilibrareabugetelorlocale'cu
estimari pentru anii 2023-2025

i; temeiut dispozitiilor art. 139 alin. (3) lit c) din Ordonanla de Urgent5 a Guvernului Romaniei Nr'

5Z2oltprivind codulidministrativ, cu modificrrile 9i compleErile ulterioare,

HorARigrEr

AILI se aprobi bugetul local de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 al comunei Tibucnni' judetul

Neamg iiecLrm 9i estim;rib p;ntru anii 2022 - 2024, conform anexelor, parte integranta din prezenta hotirare'

dup5 cum urmeaze:

VENITURI TOTALE
r ^^iE Ct CIIME nFFAI 

'ATF 
OTN T}I-OZ-TUL PE VENIT:

11,001,000 lei
1.047.000 lei

486.000 lei

pe venit pentru echilibrareab-1 sume atocate din cotele defalcate din impozitul

buqetelor locale
-i-Ilili *,o^it,'.ilp.lin rransfeul DroorietEtilor

545.000 lel

16.000 lel

. i TTZTTC CT f AYF PF PROPRIETATE: 726.000 lei

r \dtri 339.000 le

372.000 le

-\ r-^^-il ^^ r-'-n avfrrvil 15.000 lei

. CTIMC ]IEEAI 
'ATF 

IITN TVA 3.535.000 lei
=t 

!:' '- --'-'-
a) sume defalcate
nivelul comunelor

din TVA pentrLr nnanta{e'. cheltuielilor descentralizate la 1.397.000 lei

2.138.000 leil\ -,,-6 .r6F.r.rra .lih T\/A npntflr e.hilibrarea buoetelor locale

4. ALTE TAXE PE SERVICII SPECIFICE
. IEVC OC TTITI TZAPFA RIINIIRILOR SAU PE ACTIVITATI

90.000 lei
1.070.000 lei

i6 ir,^c^^rr ^ar.^anp fi7i.F 465.000 lei
)
il .la tEn<^6rt nercoane iuridice 602,000 lei

cE\q impozite si taxe
, r,Errrrror rrEErcaal E

3.000 lei

3.113,000 lei
1.505.000 lei

155,000 ei

tiilor leqale 835.000 lel

618.000 lei

7-. TMNsFEruR-r DrN sEc-rruNEA FuNcrroNARE rN sEcrruNEA
DEZVOLTARE - 1274.000 lei

ojvargqqynnlg3ln gqctlllqa llqtiqlqre lldezpltarq 
-8,. VE NITU RI DIN-XCE DE NTU!4!{!!qI ?BEC ED E NT

1274.000 lei+
1.274.000 lei

ul nrrPvzrl Ps rrrrrrvq!! ve rie"-F-'' r'



ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA TIBUCANI
COMPARTIMENT,,FINANCIAR.CONTABILITATE, IMPOZITE 9I TAXE LOCALE"
Nr. 1012 din 3 februarie 2022

REFERAT DE SPECIALTTATE
privind aprobar€a bugetului de venituri

9i cheltuieli al comunei fIBUCANI, judetul NEAMI pentru anul 2022
9i estimrri pentru anii 2023 - 2025, inregistrat sub Nr. 13 din 2 februarie 2022

Prin proiedul de hotirare supus dezbaterii Consiliului Locil al comunei 'Iibucani se
propune aprobarea bugetului propriu al comunei pe anul 2022 si estimarilor pentru anii 2023-
2025, pe capitole, subcapitole, titluri, articole , alineate 9i anexe, la un nivel de 11.001 mii lei
la partea de venituri 9i 11.001 mii lei la partea de cheltuieli cu estimarile pentru anii 2023-
2025.

Repartizarea sumelor din bugetul propriu al comunei Tibucani pe anul 2022, pe

categorii de venituri 5i cheltuieli, este prevdzutd in anexele la proiectul de ho$rare, care fac
parte integrant5 din aceasta.

Potrivit O.U.G. n.5712019 privind Codul Administrativ de modif a art. 91 alin 1 lit. b 5i
alin.3 lit. b din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicatS, cu modific;rile 9i
complet5rile ulterioare Si ale art.39 alin.6 din Legea n.27312006 privind frnantele publice locale,
cu modificirile Si complet5rile ulterioare, aprobarea bugetului propriu al comunei Tibucani, pe

anul 2022, reprezint5 pe de o parte dreptul Si pe de alta parte obligatia Consiliului Local
Tibucani.

[a intocmirea proiectului bugetului propriu al comunei pe anul 2022 au fost
respectate prevederile:

- Legii nr. 3171202! a bugetului de stat pe anul 2022;
- Legii nr. 318/2021 a bugetului asigurdrilor sociale de stat pe anul 2022;
- Legii fi.27312006 privind finantele publice locale - art. 39 alin. 5;
- Preciz5rile Ministerului Finanlelor Publice Nr. 1354 din !2.0!,2022 privind modiflcarea

Deciziei Nr. 4 din 07.01.2022 referitoare la repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru
finanlarea cheltuielor descentralizate la nivul comunelor, oragelo ti municipiilor pe anul 2022;

- Anexele Nr. 1 9i 2 la Hotlrarea Consiliului Judetean Neam! Nr. 5 din 26.01.2022 ptivind
repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe venit 9i sume defalcate din TVA pentru
echilibrarea bugetelor locale, cu estimiri pentru anii 2023-2025.

PROIECTUL DE BUGET LOA4L STRUCTUMT PE SEAIUNL OAPITOLE. SUBCAPITOLE.
ARNCOLE SI ALINEATE SE PREZINTA ASTFEL:

VENITURI TOTAE 11.OO1.OOO

,. COTE SI SUME DEFALCATE DIN II'4POZITUL PE VENIT: - 1.047.000
a) cote defalcate din impozitul pe venit
b) sume alocite din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru

echilibrarea bugetelor locale.
c) impozit pe veniturile din transfeul

486.000

545.000



16.000proprietatilor

2. IIYPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE: 726.000

a) impozit pe clEdiri - 339.000

b) impozit pe terenuri - 372.000

c) impozit pe teren extravilan - 15.000

3. SUI4E DEFALCATE DIN TVA: 3.535.000

a) sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor

- 1.397.000
b) sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale - 2.138.000

4, ALTE TAXE PE SERVICII SPECIFICE . 9O.OOO

5. TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR SAU PE ACnVITATI: 1.070 000

6. VENMJRI NEFISCALE 3.113.000
a) Venituri din concesiuni si inchirieri
b) Venituri din prestari servicii -
c) Venituri din amenzi 9i alte sandiuni aplicate

potrivit dispoziliilor legale - 835.000
d) Alte venituri din proprietate _ 618,000

7. TMNSFERURI DIN SECNUNEA FUNCTIONARE IN SECTIUNEA DEZVOLTARE

a) impozit pe mijloace de transport persoane fizice -
b) impozit pe mijloace de transport personae juridice

c) alte impozite sit axe -

a) cheltuieli de personal -
b) bunuri Si servicii

- 1274.000
+1274.000

1.274.000

465.000
602.000

3.000

1.505.000
155.000

1.506.000
2.242.000

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

8, VENITURI DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT

9. SUBVENTII DE LA BUGfiUL DE STAT _ 146..000

subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei - 146,000

.HELTUIEU - (LEI\- 11.001.000

1. AUTORIT4A PUBLICE: 3,748.000

2. TMNSFER CU CAMCTER GENEML tNTRE D]FERITE NIVELE ALE ADMINISTMTIET -
10.000

a) Transferuri din buugetele proprii pentru institutiile de asistenta
sociala pentru persoanele cu handicap 10.000



3. OR1TNE PUBLTd SI SIGUMNTA NAItONAt-i: 401 000

a) cheltuieli de personal
b) bunuri si servicii

278.000
123.000

a)cheltuieli de personai -
b)bunuri gi service si

c)ajutoare sociale
d) investitii {onstructie gradinita
cu doua sali de clasa

la Scoala 1'lbucani
e) burse
73.000

a)cheltuieli de personal -
b)bunuri Si servicii-
c)servicii religioase -
d)Construdie investitii

72.000

430.000

5. SANATATE 200.000

a) Constructie dispensar 2rr,rrA

6, CULruM. BIBUOTEA. RECREERE SI REUGTE _ 1'223,000

88,000
195.000
60.000

880.000

a)cheltuieli de peEonal -
b)indemnizatri persoane cu handicap
c) ajutoare sociale pentru incalzirea iocuintei -
d) ajutoare de urgenta

8. LOCUTNTE SERVIOI ST DEZVOLTARE _ 1.O59.OOO

885.000
367.000
236.000

100.000

a) bunuri si servicii - iluminat public -
b) investitii

560.000
499.000

1.208.000
543.000

9.. PROTECTTA MEDIULU- 402.000

a) Salubritate 102.A00

10 A1TIUNI EcoNoMrcE - 4 ooo

a) Alte cheltieli pentru adiuni generale agricultura 4.000

11. T+4NSPORTRT - 1.751.000

a)
b)

Drumuri si poduri
Investitii - Modernizare drumuri/ strazi comunale -



Proiectul bugetului propriu al comuneiTibucani , pe anul 2022 asigur5:

-un buget de funqionare;
-un bu;et de dezvoltare realizat prin prioritizare 5i care isi propune

finaliza;ea/continuarea obiectivelor incepute in anii anteriori precum si investitii noi

-cofinanFrile/contribuliile la proiectele de investiui.

Proiectul de buget propus, poate fi ajustat pe parcursul procesului bugetar 2022 prin

rectifidri, cu modific5rilJce;ute de evolutia situaliei macroeconomice care poate afecta gradul

de incasire a veniturilor, precum 5i in funqie de modific5rile ap5rute in derularea proiedelor

propuse.
Avand in vedere c; sunt indeplinite conditiile de oportunitate 9i legalitate privind

aprobarea bugetului comunei pe anul 2022, propun CONSILIULUI LOCAL AL CoMUNEI

TIBUCANI adoptarea luiin forma 5i conlinutul prev5zut in proiectul de hotarare.

Ec. ARITIIVUSIA CIUCHINA

Referent, NICULAI I4OISA


