
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUMITRA 

ROMANIA, JUDETUL BISTRITA-NASAUD, Localitatea Dumitra, nr. 140 
dumitra@bn.e-adm.ro tel./fax 0263/380018 ; 380140 

HOTARARE 
privind aprobarea bugetului local de venituri �i cheltuieli 

al comunei Dumitra, pe anul 2022 

(PROJECT) 

Consiliul local al comunei Dumitra, judetul Bistrita-Nasaud, avand in vedere: 
-referatul nr. 301/25.01.2022 al primarului comunei Dumitra ;
-raportul nr. 300/25.01 .2022 al Compartimentului buget-finante, contabilitate, resurse 
umane;
-Legea nr. 317/2021 - Legea bugetului de stat pe anul 2022, publicata 'in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1238/28.12.2021;
-Scrisoarea-cadru nr.467736/13.12.2021 elaborata de Ministerul Finantelor Publice, 

privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe 
anul 2022 9i a estimarilor pentru anii 2023-2025, precum 9i limita sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, 'inregistrata la 
comuna Dumitra cu nr.4965/16.12.2021; 

-Decizia nr.1/03.01.2022 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Bistrita
Nasaud privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
judetelor, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri, a sumelor 
defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale pe an�l 2022 la consiliul Judetean, 
finantarii drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau 
indemnizatiile lunare, finantarii stimulentelor educationale acordate copiilor din 
familii defavorizate In scopul stimulari participarii 1n 1nvatamantul pre9colar, 
finantarii · · · drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in 
invatamantul de masa, finantarii invatamantului particular 9i eel confesional acreditate 
pentru drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de 
masa, finantarea burselor 9colare, finantarii de baza a unitatilor de invatamant 
preuniversitar de stat, finantarea de baza a invatamantului paiticular 9i eel 
confessional acreditate, pe anul 2022 9i a estimarilor pentru anii 2023-:2025, 
inregistrata la comuna Dumitra cu nr. 54/05.01.2022; 
-Decizia nr. 3/05.01.2021 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Bistrita-

, , ' ' 

Nasaud privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumelor 9i cotelor 
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2022 9i a 
estimarilor pentru anii 2023-2025, inregistrata la comuna Dumitra cu nr. 
88/07.01.2022; 
-Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr.1/12.01.2022 privind repaitizarea
pe unitati administrativ-teritoriale in anul 2022 a Fondului la dispozitia Consiliului
Judetean Bistrita-Nasaud 9i a estimarilor din cota de 20% din sumele defalcate din taxa
pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 9i din sumele din cote 
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anii 2023-
2025, inregistrata la comuna Dumitra cu nr. 181/13.01.2022; 



-adresa ~colii Gimnaziale Dumitra nr. 61/18.01.2022 privind cheltuielile necesare 'in 
anul 2022, 'inregistrata la comuna Dumitra cu nr. 236/18.01.2022; 
-adresa nr. 544/28.0.2022 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Bistrita

Nasaud privind repaitizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 
adaugata pentrn bugetul anului 2022, 'inregistrata la comuna Dumitra cu nr. 
417/28.01.2022; 

In conformitate cu : 
-prev. art. 2 (1) pct. 50, 51 si (2)-(6), art. 14 (6)-(8), ait. 19 (1), art. 20 (1) lit. a, ait. 25, 
art. 26, att. 32 (1), (2), art. 33 (1)-(5), (7)-(9), art. 39, art. 41, art, 42, ait. 44 (1), art. 
45, art. 46 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
-prev. ait. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia 
publica; 

In temeiul prev. art. 87(3), art. 88, art. 129(2) lit. b, (4) lit. a, art. 139(3) lit. a, 
art. 155(1) lit. c, (4) lit. b, din OUG nr. 57/2019 - Codul administrativ, 

HOTARASTE: 

ART. 1 : Se aproba bugetul general centralizat, de venituri si cheltuieli, al 
comunei Dumitra, pe anul 2022, la venituri in suma de 9.635 mii lei, la cheltuieli in 
suma de 10.454 mii lei. 

ART. 2 : (1) Se aproba bugetul local, detaliat, la venituri, pe capitole ~i 
subcapitole, ~i la cheltuieli pe capitole, titluri, a1ticole de cheltuieli, subcapitole ~i 
paragrafe, pe anul 2022, la venituri 'in suma de 9.630 mii lei, la cheltuieli 'in suma de 
10.443 mii lei. 

(2) Se aproba bugetul local, detaliat, la venituri, pe capitole si subcapitole ~i la 
cheltuieli, pe capitole, pe sectiuni, titluri, articole de cheltuie_li, subcapitole ~i 
paragrafe, dupa cum mmeaza: 

a) sectiunea de functionare, cu venituri in suma de 7.809 mii lei si cheltuieli in 
suma de 7 .935 mii lei ; 

b) sectiunea de dezvoltare, cu venituri in suma de 1.821 mii lei si cheltuieli in 
suma de 2.508 mii lei. 

(3) Se aproba utilizarea excedentului din anul 2021 'in suma de 813 mii lei, dupa 
cum urmeaza : 

- 126 mii lei, in cadrul sectiunii de functionare, pe anul 2022 - lucrari 
nefinalizate in urma calamitatilor naturale. 

- 687 mii lei, 1n cadrul sectiunii de dezvoltare, pe anul 2022. 
ART. 3 : (1) Se aproba bugetul institutiilor pub lice si al activitatilor finantate 

partial din venituri proprii, pe anul 2022, detaliat, la venituri, pe capitole, subcapitole 
si paragrafe, in suma de 5 mii lei, la cheltuieli, pe capitole, subcapitole si paragrafe, in 
suma de 11 mii lei 

(2) Se aproba bugetul institutiilor publice si al activitatilor finantate partial din 
venituri proprii pe anul 2022, pe sectiuni, dupa cum urmeaza : 

a) sectiunea de functionare, cu venituri in suma de 5 mii lei si cheltuieli in 
suma de 11 mii lei ; 

b) sectiunea de dezvoltare, cu venituri in suma de O lei si cheltuieli in suma de 0 
lei. 



(3) Se aproba utilizarea excedentului anual al bugetului institutiilor publice si 
activitatilor finantate partial din venituri proprii si subventii pe anul 2021, in suma de 
6 mii lei, in cadrul sectiunii de functionare a bugetului institutiilor publice si 
activitatilor finantate partial din venituri proprii, pe anul 2022. 

ART. 4: Se aproba bugetul pe titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 
2022. 

ART. 5: Se aproba programul de investitii publice pe anul 2022 pe grupe de 
investitii si surse de finantare. 

ART. 6: Se aproba fisa obiectivului, proiectului si categoriei de investitii, pe 
anul 2022. 

ART. 7 : Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul 
Primariei Dumitra si pe site-ul www.primariadumitra.ro. 

ART. 8: Cu ducerea la indeplinire a hotararii se incredinteaza primarul 
comunei Dumitra si Compartimentul buget-finante, contabilitate. 

ART. 9: Hotararea se comunica prin grija secretarului comunei Dumitra, cu: 
primarul comunei Dumitra , Compartimentul buget-finante, contabilitate, 
Aclministratia Judeteana a Finantelor Publice B-N si Institutia Prefectului jud. B-N. 
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