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NOTA DE FUNDAMENTARE
privind bugetul local al comunei MUNTENII DE JOS pe anul 2022.

Avand in vedere atributiile ce revin Consiliului Local si Primarului in baza OUG
57 /2019 ,a Legii nr.135/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022, a Legii administratiei
publice locale nr.273/2006 precum si a altor acte normative ,s-a elaborat proiectul de
buget al veniturilor si cheltuielilor pe anul 2022 al comunei Muntenii de Joa.

La elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli s-au avut in vedere prevederile
legilor ,reglementarilor si normelor in vigoare precum si institutia subordonata  Scoala
Gimnaziala Muntenii de Jos.

Elaborarea proiectului de buget a fost precedata de o analiza complexa si in detaliu
avand la baza executia bugetului anului 2021 , performantele realizate ,precum si
perspectivele de dezvoltare.

In vederea realizarii obiectivelor ,prezentul proiect de buget stabileste volumul si
structura veniturilor pe surse si alocarea acestora la cheltuieli pe destinatii  in
conformitate cu obiectivele bugetare specifice anului 2022.

Tinand cont de conditiile economice si sociale ,precum si de necesitatile bugetare
pentru anul 2022,in scopul finantarii cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum si
de modificarile legislative aparute in modul de stabilire a impozitelor si taxelor local ,
atat in cazul persoanelor fizice cat si al persoanelor juridice , pe de alta parte, s-a aprobat
, mentinerea impozitelor si taxelor locale si altor taxe asimilate acestora, taxelor
extrajudiciare de timbru,precum si amenzilor ,daca legea nu prvede altfel,la acelasi nivel
ca in anul 2021, cu exceptiile generate de modificarile prevazute  de Legea 227/2015
privind Codul fiscal actualizata.

Pentru fundamentarea veniturilor s-au stabilit sursele de venituri si baza legala a
incasarilor , nivelul impozitelor, taxelor si tarifelor, gradul de realizare al acestora ,
frecventa  incasarilor, precum si cotele si sumele defalcate din unele  venituri ale bugetului
de stat.

Sumele alocate de la bugetul de stat pentru anul 2022 sunt urmatoarele;
1.capitol 11.02.02 –sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor

descentralizate: total 1909 mii lei, din care :
         - cheltuieli prevazute la art.104,lit.b),-e) din Legea educatiei nationale nr.1/2011-
102 mii lei;
        - Cheltuieli pentru drepturile asistentilor personali si indemnizati lunare ai
persoanelor cu handicap – 1716 mii lei
       - cheltuieli pentru drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale CES - 26mii
lei;



       - cheltuieli privind plata stimulentelor educationale acordate copiilor proveniti din
familii defavorizate – 6 mii lei;
      - cheltuieli privind finantarea burselor – 59 mii lei

2.capitol 11.02.05 – sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor privind
drumurile judetene si comunale pe anul 2022 :total 25 mii lei.

3.capitol 11.02.06 – sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 992
mii lei .

4.capitol 04.02. 01  –sume alocate din cota de 63 % din defalcate din impozitul pe venit
-2.331 mii lei  .

5.capitol 04.02. 04 –sume alocate din cota de 14 % din cote defalcate  -147 mii lei
    6.capitol 40.02.14- sume din excedentul bugetului local 2021 utilizate pentru finantarea
cheltuielilor sectiunii de dezvoltare : total 2.780.000 lei
   7.capitol 42.02.34- ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne pentru populatie   suma
de 75.mii lei.

La sumele defalcate din TVA si sumele alocate se adauga si suma de 10 mii lei la
capitolul 03.02.18 ,reprezentand cote defalcate din impozitul pe venit plus suma de
1.530.000  lei ,reprezentand  venituri proprii din impozite si  taxe locale .

     Din cele prezentate mai sus rezulta ca veniturile bugetului local pe anul 2022 sunt in
suma de 9.799.000 lei ,iar cheltuielile ce urmeaza a se face vor fi  in acelasi cuantum si
propun a fi aprobate si  repartizate astfel:

La -Capitol 51.02- „Autoritati publice”- 2.562.000 lei din care:

             Art.10 –Cheltuieli de personal  1.940.000 lei

             Art . 20 – Cheltuieli de bunuri si servicii-fonduri necesare = 622.000lei

La Capitolul 54.02 –Alte service publice generale  suma necesara este de
10.000 le

                        -Art.50-Fond rezerva bugetara la dispozitia UAT=10.000 lei

      La Capitolul 61.02 –Ordine publica  SVSU suma necesara este de 125.000 lei
din care;

                      - Art.10 –Cheltuieli de personal  =.99.500 lei

                      - Art . 20 – Cheltuieli de bunuri si servicii-fonduri necesare  25.500lei

      La Capitolul 65.02 – invatamant  suma necesara este de 1.019.000 lei  sintetizata
astfel;

            65.02.03 –invatamant  prescolar  suma de  = 770.000 lei din care ;



                           Art 58 –Proiect fintar fond externe neramb  = 770.000 lei

                                         ( mobilier Gradinita)

            65.02.04 –invatamant  preuniversitar  suma de  = 202.000 lei din care ;

                      Art . 20 Cheltuieli de bunuri si servicii – 117.000 lei

                     Art .57 asist soc CES  57.02.01 = 26.000 lei

                     Art .59 Burse elevi = 59.000 lei

            65.02.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului  suma de 47.000 lei

                    Art 20  cheltuieli material total suma  = 41.000 lei din care

                     Art .57 tichete sociale gradinita  = 6.000 lei

La Capitolul 67.02 – Cultura suma totala este de 449.400 lei

                   Art .10 –Cheltuieli de personal = 70.400 lei

                  Art.20 – Cheltuieli cu bunuri si servicii= 41.000 lei

Art.51 – Transferuri intre unitatii –Camin Cultural= 323.000 lei

               Art.59 – Finantare programe sportive = 15.000 lei

  La Capitolul 68.02 –Asistenta  sociala suma totala este de 2.129.600 lei

                  Art .10 -Cheltuieli de personal suma de 864.600 lei

                  Art.57 – Asistenta sociala in suma totala de 1.265.000 lei astfel;

                          -cap (68.02.05.02) indemnizatii pers handicap suma de1.165.000 lei

                          -cap(68.02.15) ajutor social incalzire populatie = 75.000 lei

                         -cap (68.02.15) ajutor situatii de urgenta =25.000 lei (incendii, aj
inmormatare ,inundatii si  alte ajutoare de urgenta neprevazute )

      La Capitolul 70.02 –Servicii – suma totala este de  965.000 lei  din care

 Cap 70.02.06 –Iluminat public si electrificar rurale suma de 210.000 lei

              Cap 70.02.50 Alte cheltuieli  in dezvolt  comunei  suma de 585.000 lei din care

                         – Art 20  cheltuieli material total suma  = 45.000 lei



 -  Art 71.01.01 Garaj pentru utilaje = 540.000 lei

            Cap 70.02.05 Alimentare cu apa in localitate  suma de 170.000 lei

                            – Art 20  cheltuieli material total suma  = 20.000 lei

                          -Art 71.01. 01 ProieAlime apa Ang Sali(avize,acod ,autoriz) = 90.000 lei

                         -Art 71.01. 30 Alimentare cu apa sat Manjesti = 60.000 lei

La Capitolul 74.02 – Colectarea ,tratarea si distrugerea deseurilor suma
totala este de 470.000 lei din care

                  Art. 20 Cheltuieli material  470.000 lei

         La Capitolul 80.02 Actiuni generale economice suma de 75.000 lei din care

    -   Art. 20 Cheltuieli material  40.000 lei

                    -  Art 71.01.30 Proiect Statie incarcare electrica auto =35.000 lei

La Capitolul 84.02 – Drumuri suma totala este de 2.039,000 lei din care

                  Art. 20 Cheltuieli material  494.000 lei din care

                 Art .71,01,01 Moderniz D.C 30  sat Manjesti = 1.500.000 lei

                 Art .71,01,30 Asfaltare drumuri Anghel (accord,avize ,autoriz) = 45.000lei

CONTABIL,

               Delg, Grigoras Micsunica


