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Referat de aprobare a proiectului de hotarare 

privind adoptarea bugetului local pe anul 2022 

 

Primarul comunei Nuci, judetul Ilfov; 

          Analizand raportul serviciului contabilitate, in conformitate cu Legea 

bugetului de stat nr.317/2022 si de decizia nr. 13100164/10.01.2022 si 

571/06.01.2022 emise de DGRFP Bucuresti reprezentand surse de finantare din 

sume defalcate din TVA, trimestrializarea sumelor defalcate din TVA si impozitul 

pe venit, bugetul local al Comunei Nuci este in suma de 8.386.268 lei, repartizata 

pentru sectiunea de functionare suma de 7.436.268 lei si sectiunea de dezvoltare 

950.000 lei. 

           Sumele alocate in conformitate cu documentele mai sus mentionate sunt in 

suma totala de 8.386.268 lei si se compune pe surse astfel: 

              Venituri proprii: 652.388 lei 

              Surse defalcate si cote TVA 11.02.02: 2.038.880 lei 

             Cote din impozitul pe venit 04.02.01: 490.000 lei 

             Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit 04.02.04: 

3.205.000 lei 

             Sume repartizate din Fondul la dispozitia CJ 04.02.05: 2.000.000 lei 

Repartizarea cheltuielilor pe capitole: 

       51.01.03. – Administratie publica  



                     – Titlul 10 ,, Cheltuieli de personal: 1.306.600 lei 

                     -Titlul 20 ,,Bunuri si servicii”: 2.857.838 lei 

                     - Titlul 55 ,,Alte transferuri”: 120.000 lei 

                     - Titlul 71 ,,Active nefinanciare”: 400.000 lei 

 

Total capitol 51.01.03: 4.684.438 lei 

       

      61.03.04. – Gardieni publici – Titlul 20 ,,Bunuri si servicii”: 168.000 lei 

Total capitol 61.03.04: 168.000 lei 

 

      65 - Invatamant  

                       - Titlul 20 ,,Bunuri si servicii”: 189.950 lei 

                       - Titlul 57,,Tichete cresa si tichete sociale pentru gradinita”: 25.000 

lei 

                       - Titlul 57 ,,Drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale”: 

9.550 lei 

                       - Titlul 59 ,,Burse”: 65.000 lei  

Total capitol 65: 289.500 lei 

      66.50.50. – Institutii sanitare  

                          -Titlul 20 ,,Bunuri si servicii”: 72.000 lei 

Total capitol 66: 72.000 lei 

67.05.03 – Intretinere gradini publice, parcuri, baze sportive, zone verzi 

                               -Titlul 20 ,,Bunuri si servicii”: 32.000 lei   



                               -Titlul 71 ,, Active nefinanciare”: 30.000 lei                                                                                  

Total capitol 67.05.03: 62.000 lei 

67.50 – Alte servicii in domeniile culturii si religiei 

                                -Titlul 20 ,,Bunuri si servicii”: 30.000 lei   

Total capitol 67.50: 30.000 lei 

 

       68.05.02. – Asigurari si asistenta sociala  

                               - Titlul 10 ,, Cheltuieli de personal”: 1.000.000 lei 

                               - Titlul 57 ,, Asistenta sociala”: 819.330 lei 

Total capitol 68.05.02: 1.819.330 lei 

 

       70.06. – Iluminat public si electrificari rurale 

                                 - Titlul 20 ,,Bunuri si servicii”: 700.000 lei 

Total capitol 70.06: 700.000 lei  

       84.03.02. - Drumuri si poduri 

                                 – Titlul 20 ,,Bunuri si servicii”: 161.000 lei  

                                  -Titlul 71 ,,Active nefinanciare”: 400.000 lei                                                                                                   

Total capitol 84.03.02: 561.000 lei 

              Faţã de cele menţionate rog a aproba proiectul de hotãrâre în forma 

prezentatã. 

 

                                                                           PRIMAR 

                                                                   VASILE GEORGEL 


