
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI D O L J E Ş T I
617160 - DOLJEŞTI, Tel/fax 0233/780.514, 0233/780756

adresa de internet: www.primariadoljesti.ro; e-mail: contact@primariadoljesti.ro

HOTĂRÂREA
Nr. 11 din 31 ianuarie 2022

privind aprobarea bugetului local pe anul 2022, bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2022

Consiliul local al comunei Dolje ti întrunit în edin a ordinară din luna ianuarie 2022;ș ș ț
Văzând:

-  referatul  de aprobare   nr.917 din  27.01.2022 al  Primarului  comunei  Doljeşti,  privind   bugetul  de
venituri şi cheltuieli al comunei Doljeşti pe anul 2022;

- raportul  de specialitate  nr.  918 din 27.01.2022 întocmit  de compartimentul  contabilitate,  financiar,
impozite i taxe locale   din aparatul de specialitate al Primarului comunei privind bugetul de venituri siș
cheltuieli al comunei pe anul 2022;

Având în vedere:
-   adresa nr. 570 din 07.01.2022 a Administraţiei Judeţene a  Finanţelor Publice Neamţ prin care se

comunică repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale
i a sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentruș

anul 2022 şi estimările pentru perioada 2023-2025;
- adresa nr.1425 din 13.01.2022 a Administraţiei Judeţene a  Finanţelor Publice Neamţ prin care se

comunică repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finan area cheltuielilor descentralizate la nivelulț
comunelor, oraşelor şi municipiilor, reprezentând finan area burselor, pentru anul 2022 i estimările pentruț ș
perioada 2023-2025 ; 

- adresa nr.2134 din 26.01.2022 a Administraţiei Judeţene a  Finanţelor Publice Neamţ prin care se
comunică repartizarea pe trimestre a sumelor din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale , pe anul
2022

- H.C.L. al comunei Doljeşti nr. 98 din 26 noiembrie 2021 privind stabilirea impozitelor , taxelor iș
tarifelor locale, precum i a taxelor speciale pentru anul  2022;ș

În temeiul prevederilor:
- Legii nr. 317 din 28 decembrie 2021 bugetului de stat pe anul 2022;
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-   Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
-  art.  129,  alin.(1),  alin.  (2)  lit.b  şi  alin.  (4)  litera  a)  din  O.U.G.  nr.  57  din  2019,  privind  Codul

administrativ;
- art.5 alin.(2) i art.32 din H.G. nr.1183/2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul de cooperareș

pentru  asigurarea  functiei  de  audit  public  intern  i  prevederile  HCL nr.86/30.09.2014 privind  însuşireaș
Acordului  de  cooperare  privind  organizarea  şi  exercitarea  activităţii  de  audit  public  intern  nr.1431
/15.12.2016, cu modificările aduse prin Actul adi ional nr. 1/30.01.2017, Actul adi ional nr. 2/30.06.2017,ț ț
Actul adi ional nr. 3/10.11.2017, Actul adi ional nr. 4/30.01.2018, Actul adi ional nr. 5/28.03.2018, Actulț ț ț
adi ional  nr.  6/07.05.2018,  Actul  adi ional  nr.  7/16.07.2018,  Actul  adi ional  nr.  8/05.12.2018,   Actulț ț ț
adi ional nr. 9/30.01.2019, Actul adi ional nr. 10/19.04.2019, Actul adi ional nr. 11/09.12.2019ț ț ț

- rapoartele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale consiliului local Dolje ti;ș
În  temeiul  prevederilor  art.  196,  alin.(1),  litera  a)  din  O.U.G.  nr.  57  din  2019,  privind  Codul

administrativ;
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H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1._ (1) Obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea volumului veniturilor, pe capitole şi al
cheltuielilor, pe destinaţii, pentru anul 2022, precum şi responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice
locale  şi  instituţiilor/serviciilor  publice  implicate  în  procesul  de  execuţie  a  bugetului  local  al  comunei
Doljeşti. 

(2) Sinteza bugetului local pe anul 2022, structurat la venituri, pe capitole şi subcapitole, iar la
cheltuieli, pe capitole, subcapitole, titluri, articole de cheltuieli şi paragrafe pe trimestre, este prevăzută în
anexa nr.1.

Art.2._(1)  Bugetul local  pe anul 2022 se stabileşte  la  venituri în sumă de  10 397 mii lei şi  la
cheltuieli, în sumă de 13 262 mii de lei.

 (2) Se aprobă asigurarea fondurilor necesare desfă urării activită ii de audit public intern în sistemș ț
de cooperare pentru exerci iul  bugetar  2022 aferent  Direc iei   de audit  public  intern din cadrul  Filialeiț ț
Jude ene Neam  a Asocia iei Comunelor din România, contribu iile datorate fiind stabilite în baza Acorduluiț ț ț ț
de  cooperare  nr.  1431/15.12.2016,  cu  modificările  aduse  prin  Actul  adi ional  nr.  1/30.01.2017,  Actulț
adi ional nr. 2/30.06.2017, Actul adi ional nr. 3/10.11.2017, Actul adi ional nr. 4/30.01.2018, Actul adi ionalț ț ț ț
nr.  5/28.03.2018,  Actul  adi ional  nr.  6/07.05.2018,  Actul  adi ional  nr.  7/16.07.2018,  Actul  adi ional  nr.ț ț ț
8/05.12.2018,   Actul  adi ional  nr.  9/30.01.2019,  Actul  adi ional  nr.  10/19.04.2019,  Actul  adi ional  nr.ț ț ț
11/09.12.2019.

a) Cheltuielile salariale, inclusiv cheltuielile cu deplasările auditorilor interni: 33936 lei/an;
b) Cheltuielile cu pregătirea profesională a auditorilor interni: 437 lei/an;
c) Cheltuielile de bunuri i servicii : 3345 lei/an;ș
d) Cotiza ie anuală A.Co.R., inclusiv Casa Comunelor :1500 lei/an;ț
e) cheltuieli aferente lunii decembrie 2021 :2806 lei.
Total cheltuieli : 42 024 lei/an.
(3) Diferenţa între venituri şi cheltuieli de 2865 mii lei reprezintă excedentul anilor precedenţi şi va

fi utilizată pentru finanţarea cheltuielilor de dezvoltare, conform anexei nr.2 a prezentei hotărâri.

Structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului local (mii lei)
DENUMIREA INDICATORILOR Program

2022
Observaţii

Veniturile totale ale bugetului local sunt formate din: 10 397
1. Impozit pe venit 5
2. Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 1 723
3. Impozite şi taxe de proprietate 483
4. Sume defalcate din TVA 6 424
5.Taxe  pentru  utilizarea  bunurilor,  autorizarea  utilizării  bunurilor  sau
desfăşurarea de activităţi

373

6.Alte impozite si taxe fiscale 10
7. Venituri din proprietate 20
8. Venituri din prestări servicii 17
9. Venituri din taxe administrative, eliberări permise 15
10. Amenzi 337
11. Diverse venituri 250
12. Subvenţii de la bugetul de stat 740
13.Subven ii de la alte administra ii (OCPI)ț ț -
Cheltuielile bugetului local sunt formate din: 13 262
- Cheltuieli de personal 3 515
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- Cheltuieli materiale si servicii 2 338
- Fond de rezervă 131
- Alte cheltuieli 337
- Cheltuieli de capital 5 320
- Transferuri 20
- Asistenţă socială 1601
-Transferuri intre unitati ale administratiei publice -
-Cheltuieli FEADR -

Art.3._(1) Veniturile bugetului local pe anul 2022 reprezintă limite minime de realizat care permit
efectuarea cheltuielilor.

(2) În cazul în care veniturile prevăzute în bugetul local pe anul 2022 nu se realizează, ordonatorul
de  credite  va  limita  efectuarea  cheltuielilor  bugetare  sub  nivelurile  aprobate,  corespunzător  veniturilor
încasate, cheltuielilor efectuate şi prognozei realizării acestora până la finele anului.

(3) De asemenea, ordonatorul de credite, pe parcursul exerciţiului bugetar, va monitoriza gradul de
realizare a veniturilor proprii, stabilind măsuri de eficientizare a acestei activităţi şi va aplica sancţiunile
prevăzute  de  lege,  persoanelor  vinovate,  responsabile  pentru  neîndeplinirea  obligaţiilor  pe  linie  de
constatare, stabilire, încasare, urmărire şi control a oricăror venituri proprii ale bugetului local, precum şi
pentru neînregistrarea ori înregistrarea necorespunzătoare a oricăror acte sau fapte generatoare de materie
impozabilă în evidenţele ce se conduc la nivelul administraţiei publice locale.

Art.4._Cheltuielile prevăzute în bugetul local pe anul 2022 reprezintă limite maxime care nu pot fi
depăşite,  iar  modificarea  lor  se  va face  în  condiţiile  legii.  Angajarea,  contractarea  de lucrări,  bunuri  şi
servicii,  precum şi  efectuarea  de cheltuieli  de către  ordonatorul  de credite  se fac numai  cu respectarea
prevederilor legale şi în limita creditelor bugetare aprobate.

Art.5._(1)Primarul,  în  calitatea  de  ordonator  principal  de  credite,  va  stabili  salariile  de  bază,
indemnizaţiile  de conducere şi  celelalte  elemente  ale  sistemului  de salarizare  prevăzute  de lege,  pentru
aparatul de specialitate al primarului potrivit actelor normative în vigoare.  

(2) Directorii  unităţilor  de  învăţământ  preuniversitar,  conform  art.106  din  Legea  nr.1/2011  a
educaţiei  naţionale,  au  obligaţia  să  se  încadreze  în  cheltuielile  de  personal,  precum  şi  în  cheltuielile
materiale  şi servicii  pe baza contractului  de management încheiat  între directorul unităţii  de învăţământ
preuniversitar şi primarul localităţii.

Art.6._(1) Ordonatorul principal de credite va aproba, potrivit atribuţiilor stabilite prin lege ori prin
prezenta hotărâre, repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor prevăzute în bugetul local, în funcţie
de termenele legale de încasare a veniturilor şi de perioada în care este necesară efectuarea cheltuielilor şi
totodată va transmite instituţiilor şi serviciilor publice a căror finanţare se asigură din bugetul local ori din
venituri  gestionate  în  regim extrabugetar,  nivelurile  veniturilor  programate  a  fi  realizate  în  anul  2022,
precum şi pe cel al cheltuielilor, cu detalierea pe articole şi alineate.

(2) Angajarea  şi  efectuarea  cheltuielilor  din  creditele  aprobate  în  bugetul  local  ori  în  bugetul
instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se aprobă de către  ordonatorul  de credite şi se efectuează
numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv propriu, care atestă respectarea dispoziţiilor legale,
încadrarea în creditele bugetare aprobate şi destinaţia acestora, pe baza notelor de fundamentare/referatelor
de necesitate prezentate de conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice interesate.

Art.7._(1) Pentru o analiză periodică a realizării părţii de venituri a bugetului local provenite din
venituri proprii, raportate la termenele de plată, lunar, până la data de 5 pentru luna precedentă, personalul
cu atribuţii în domeniul administrării fiscale, va  prezenta ordonatorului de credite situaţia încasărilor pe
curent şi cumulat de la începutul anului.

(2) De asemenea,  personalul cu atribuţii  în domeniul  administrării  fiscale,  va monitoriza situaţia
economico-socială a fiecărui contribuabil înregistrat în evidenţa separată ca insolvabil, întocmind, cel puţin
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o dată în cursul anului 2022, procese-verbale în acest sens, ce vor fi supuse aprobării  ordonatorului de
credite.

(3) O dată cu prezentarea situaţiei menţionată la alin.(1) se vor face şi propuneri de eficientizare a
activităţii, cu obligaţia îndepliniri acestora de către personalul cu atribuţii în domeniul administrării fiscale.
În această situaţie se vor menţiona şi elementele specifice măsurii prevăzute la alin.(2).

Art.8._Veniturile instituţiilor publice şi activităţilor finanţate, integral/parţial din venituri proprii  pe
anul 2022 se aprobă în sumă de 12 mii lei.

Art.9._(1)Cheltuielile  instituţiilor  publice  şi  activităţilor  finanţate  integral  din venituri  proprii  pe
anul 2022 se aprobă în sumă de 27 mii lei.

(2) Diferen a între venituri i cheltuieli de 15 mii lei reprezintă excedentul anilor preceden i i va fiț ș ț ș
utilizată pentru finan area cheltuielilor de func ionare.ț ț

Art.10._Se aprobă lista de investiţii potrivit anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art.11._Se aprobă situaţia numărului de personal permanent şi temporar precum şi fondul de salarii

pe anul 2022 potrivit anexei 3 la prezenta hotărâre.
Art.12._Primarul  comunei  Doljeşti,  în  calitate  de  ordonator  principal  de  credite,  va  duce  la

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.13._Secretarul general al comunei Doljeşti va aduce la cunoştinţa locuitorilor prezenta hotărâre

şi o va înainta autorităţilor şi persoanelor interesate:
- Institu iei Prefectului- judeţul Neamţ;ț
- Primarului comunei Doljeşti;
- Compartimentului contabilitate, financiar, impozite i taxe locale.ș

                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     Aviz de legalitate,                                
                             TAMA  SERGIU                                          Secretar General al Comunei, Ș
                                                                                                              CEZAR MIHAELA

Notă:     1. Consilieri prezenţi: 15   consilieri din cei 15 ce formează consiliul local.
               2.Prezenta hotărâre a fost aprobată cu  13 voturi pentru, _0__voturi împotrivă i ș
_2__ab ineri .ț
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