
ROMANIA                                                                                                                      
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD  
  COMUNA CHIUZA  
  CONSILIUL LOCAL  
 

HOTĂRARE  
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei 

CHIUZA  pe anul 2022  
 
 Consiliul local al comunei CHIUZA, întrunit în şedinţa ordinară, la care 
au participat un număr de 11 consilieri, din cei 11 în funcţie, şedinţa fiind 
publică; 
 
 Având în vedere: 

- Legea bugetului de stat nr 317/2021 pentru anul 2022 
-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 si a estimarilor pentru anii 
2023-2025,precum si limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea 
adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale . 

- Decizia nr.1/03.01.2022 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor 
Publice Bistriţa-Năsăud privind repartizarea pe unitaţi administrativ-
teritoriale a sumelor defalcate  din taxa pe valoare adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor,a sumelor 
defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru drumuri,a sumelor defalcate 
din taxa pe valoare adaugata pentri echilibtare a bugetelor locale pe anul 
2022 la Consiliul Judetean,finantarii drepturilor asistentilor personali ai 
persoanelor cu handicap grav sau indemnizatii lunare,finantarii 
stimulentelor educationale acordate copiilor din famili defavorizate in scopul 
stimularii participarii in invatamintul prescolar,finantarii drepturilor copiilor 
cu cerinte educationale speciale integrati in invatamintul de masa,finantarii 
invatamintului particularsi cel confesional acreditate pentru drepturile 
copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamintul de 
masa,finantarea burselor scolare,finantarii de baza a invatamintului 
particular si cel confesional acreditate,pe anul 2022si a estimarilor pentru 
anii 2023-2025  

-Decizia nr 3/05.01.2022 a Administratiei Judetene a Fiinantelor 
Publice Bistrita Nasaud privind repartizarea pe unitati administrativ 



teritoriale a sumelor defalcate din TVA  pentru echilibrare bugete locale ,a 
sumelor si cotelor defalcate din impozitul pe venit  pentru echilibrade 
bugete locale pentru anul 2022 si estimarile pe anii 2023-2025, ,  

-Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr.1/12.01.2022 
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale in anul 2022 a  
fondului la dispozitia Consiliului Judetean Bistrita Nasaud si a cotei de 20% 
din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale si din sumele din cote defalcate din impozit pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale pentru anii 2023-2025,adoptata in sedinta 
extraordinara a Consiliului Judetean Bistrita Nasaud din data de 12.01.2022 

- adresa nr BNG_STZ-544/28.01.2022 a Administratiei Judetene a 
Finantelor Publice Bistrita Nasaud prin care sa transmis repartizarea pe 
trimestre a sumelor din TVA pentru bugetul pe anul 2022 

- raport de aprobare nr 30 din 04.01.2022. a Primarului comunei 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei pe anul 
2022; 

- raportul de specialitate nr 29 din 04.01.2022 al Compartimentului 
financiar-contabil privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
comunei pe anul 2022; 
       - rapoartele favorabile ale Comisiilor de specialitate 386, 386/1 si 386 
/2 din  ale consiliului local, de avizare a proiectului de hotărâre în forma 
prezentată; 

- procesul-verbal nr 98 din 11.01.2022 de afişare a cifrelor bugetului 
local de venituri şi cheltuieli al comunei pe anul 2022, la sediul Primăriei şi 
procesul-verbal de dezafişare a proiectului de hotărâre cu nr.238 din 
26.01.2022 ; 

În conformitate cu: 
- prevederile art. 1 alin 2, art. 2 alin.1 pct.50 si 51, art.26, art.32, 

art.33, art.39 alin 6 si 8, art.58 alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederilor art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, republicată; 
        -prevederile cuprinse in Legea nr82/1991 legea contabilitatii 
republicata 
       -in temeiul prevederilor  art 129 alin 2 lit.a ,alin 7 lit a,art 139 alin 
1,art 196 alin 1 lit a si art 200 conform Ordonantei de Urgenta nr 57/2019 
privind Codul Administrativ.     
    



HOTĂRĂŞTE:  
 
 ART.1.(1) Se aprobă bugetul general centralizat de venituri şi 
cheltuieli al comunei CHIUZA pe anul 2022, la venituri în sumă de 6.183  
mii lei, la cheltuieli în sumă de 6.522 mii lei, conform anexei nr.1 ( 
formular 11); 
                  (2) Aprobarea bugetului general centralizat de venituri şi 
cheltuieli al comunei CHIUZA pe anul 2022 s-a făcut cu respectarea 
prevederilor din Legea nr.273/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
 ART.2.(1) Se aprobă bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi 
subcapitole, şi la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, 
subcapitole şi paragrafe, pe anul 2022, la venituri în sumă de 6.183  
mii lei, la cheltuieli în sumă de 6.522 mii lei,  conform anexei nr.2  
(formular cod 11/01); 
                 (2)Se aprobă bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi 
subcapitole, şi la cheltuieli pe capitole, pe secţiuni, titluri, articole de 
cheltuieli, subcapitole şi paragrafe, după cum urmează: 

a)secţiunea de funcţionare cu venituri în sumă de 2.923 mii lei  
cheltuieli în sumă  de 2.923  mii lei; 

b)secţiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 3.260 mii lei 
 cheltuieli în sumă de 3.599  mii lei; 
                  (3)Se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului 
local al comunei pe anul 2021 în sumă de 339 mii lei (se aplică 
prevederile art.58 alin.1 din Legea nr.273/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare); 

ART.3. Se aprobă bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi aliniate 
pe anul 2022, formular 11/06;   

ART.4. Se aprobă programul de investiţii publice pe anul 2022 pe 
grupe de investiţii şi surse de finanţare, formular cod 14; 

ART.5. Se aprobă fişa obiectivului, proiectului şi categoriei de 
investiţii, formular cod 15; 

ART.6.   Anexele  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
ART.7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aducerii la 

cunoştinţă publică prin afişare la sediul consiliului local;  
ART.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 

primarul comunei CHIUZA; 



ART.9. Hotărârea s-a adoptat cu 11 voturi” pentru”, din cei 11 în 
funcţie. 

ART.10. Secretarului general al unităţii administrativ – teritoriale va 
comunica prezenta hotărârea cu:  

- Primarul comunei CHIUZA ; 
- Biroul de buget-finanţe din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului; 
- Administraţia Financiară a Judeţului Bistriţa-Năsăud; 
- Trezoreria Beclean; 
- Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud-Controlul legalităţii 

actelor şi contencios administrativ; 
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