ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALACIU
PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea bugetului local al comunei Balaciu şi al activităţilor autofinanţate,finanţate integral din venituri
proprii pe anul 2022
Consiliul Local al comunei Balaciu, ales în condiţiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, declarat ca legal constituit prin Ordinul
Instituţiei Prefectului-Judetul Ialomiţa nr.648 din 04.11.2020, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi
-

Având în vedere :

referatul primarului de aprobare a proiectului de hotarăre, ce a fost înregistrat sub nr.7007 din
20.01.2022
adresa nr.202/19.01.2022 a Scolii Gimnaziale ,,Arhim.Teofil,, Balaciu, privind proiectul de buget al şcolii,
pe anul 2022
adresa nr.ILG-STZ 1142/10.01.2022 a Administraţiei Judetene a Finanţelor Publice Ialomiţa cu privire la
repartizarea de sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor.
Adresa nr. ILG-STZ nr.538/05.01.2022 a Administraţiei Judetene a Finanţelor Publice Ialomiţa privind
sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetului locale, cota de 63 % din
impozitul pe venit si cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local aprobate din
Decizia nr.1/2021 Sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Ialomita.

În conformitate cu:
-

prevederile art.2 alin.(2 -5), art.3 alin.1 ,art.14 alin.7, art.19 alin.1 lit.a) ,art.20 alin.1 lit.a) , art.39
alin.6 şi art.58 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările
ulterioare.
prevederile Secţiunii a 2-a ,, Dispoziţii referitoare la bugetele locale pe anul 2022,, din Legea
bugetului de stat nr.317/2021

Examinând :
-

avizul nr. din al comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public şi privat
avizul nr. din al comisiei pentru activ. social-culturale,muncă şi protectie socială
avizul nr. din al comisiei pentru administratie publică locală,juridică şi de disciplină
raportul nr. din al compartimentului de specialitate al primarului.
avizul de legalitate al secretarului comunei nr. din

În temeiul art.129 alin.(4) lit.a) raportat la alin.2 lit.b) si art.139 alin.(3) lit.a) coroborat cu art.196 alin.1
lit.a) si a art.240 din din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificarile şi completările ulterioare.

HOTÃRÃŞTE:

Art.1 – (1) Se aprobă bugetul local al comunei Balaciu pe anul 2022, detaliat pe
capitole,subcapitole,titluri,articole ,alineate şi secţiuni,la venituri în sumă totală de 7.657.900 lei şi la cheltuieli în
sumă totală 7.657.9000 lei , conform formularului anexa nr.1 , ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
(2) - Se aprobă bugetul sectiunii de functionare pe anul 2022, la venituri în sumă totală de 3.198.660
lei şi la cheltuieli în sumă de 3.198.660 detaliat pe capitole,titluri, articole de cheltuieli şi subcapitole, potrivit
formularului anexa nr.2 ce face parte integrantã prezenta hotãrâre.
(3) - Se aprobă bugetul sectiunii de dezvoltare pe anul 2022, la venituri în sumă totală de 4.263.000 lei
şi la cheltuieli în suma de 4.263.000 lei ,pe capitole,titluri, articole de cheltuieli şi subcapitole , potrivit
formularului anexa nr.3 ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art.2 - Se aprobă bugetul activităţilor autofinanţate,finanţate integral din venituri proprii pe anul 2022 pe
capitole,titluri, articole de cheltuieli şi subcapitole, în sumă totală de 200.000 lei, potrivit formularului anexa nr.4
ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre
Art.3 - Se aprobă lista de investiţii pentru anul 2022,în suma de 4.263.000 lei conform anexei nr.5 la
prezenta hotărâre.
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Art.5 - Primarul comunei prin compartimentul buget,programe-prognoze, contabilitate va aduce la
îndeplinire prezenta hotãrâre.
Art.6 Prin grija secretarului general al comunei,prezenta hotărâre se va comunica în termenele legale:
primarului comunei,compartimentelor de specialitate, A.G.F.P. Ialomiţa, Instituţiei Prefectului în vederea exercitării
controlului de legalitate şi se va aduce la cunoştinţă publică prin publicare în Monitorul oficial local.

In conformitate cu prevederile art.136 alin.4 din Codul administrativ, prezentul proiect de hotărâre se va
inainta spre avizare tuturor comisiilor de specialitate şi compartimentului buget,programe-prognoze,contabilitate
pentru întocmirea raportului, până la data de
INITIATOR
PRIMAR
Cornel Mihu

Avizat pentru legalitate,
Secretar general u.a.t. Balaciu
Alexandru Viorel Trandafir
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