ROMANIA
JUDETUL BISTRITA-NA.SAUD
COMUNA REBRISOARA
CONSILIUL LOCAL REBRIAOARA
HOTARARE
Privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Comunei Rebri~oara
pe anul 2022

•

Consiliul Local Rebri~oara intrunit in ~edinta ordinara in data de 31.01.2022, in
prezenta a 13 consilieri ;
Avand in vedere :
-Proiectul de hotarare initiat de catre Primarul comunei Rebri~oara , inregistrat sub nr.1
/12.01.2022;
-Referatul de aprobare al primarului comune1 Rebri~oara, inregistrat sub
nr.365/21.01.2022;
- Raportul de specialitate intocmit de compartimentul de resort (compartiment financiarcontabilitate) din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rebri~oara,
inregistrat sub nr. 366/21.01.2022;
-Avizul consultativ al Comisiei pentru buget, finante, activitati economice, administrarea
domeniului public si privat al comunei, amenajarea teritoriului, urbanism ,din cadrul
Consiliului Local Rebri~oara, inregistrat sub nr. 625/31.01.2022;
-Avizul consultativ al Comisiei pentru invatamant, sanatate, familie, activitati social
culturale, culte, activitati sportive, agreement, turism, servicii publice si comert din cadrul
Consiliului Local Rebrisoara, inregistrat sub nr. 626/31.01.2022 ;
-Avizul consultativ al Comisiei pentru administratia publica locala, juridica, apararea
ordinii publice, respectarii drepturilor si libertatilor cetatenilor, protectie sociala, protectia
mediului, agricultura ~i silvicultura, din cadrul Consiliului Local Rebri~oara, inregistrat
sub nr. 627/31.01.2022;
-Anuntul privind afi~area proiectului de hotarare nr.161 din 12.01.2022;
-Procesul verbal de afi~are a proiectului de hotarare privind aprobarea Bugetului de
venituri si cheltuieli al Comunei Rebrisoara pe anul~2022, inregistrat cu nr.162 din
12.01.2022 ;
-Procesul verbal de dezafi~are a proiectului de hotarare privind aprobarea Bugetului de
venituri si cheltuieli al Comunei Rebrisoara pe anul 2022, inregistrat cu nr. 517 din
27.01.2022 ;
in conformitate cu :
•
- prevederile Legii nr. 317 din 28.12.2021 - Legea bugetului de stat pe anul 2022 care
vizeaza administrarea ~i buna gestiune a bunurilor ~i fondurilor publice comunale;
- Scrisoarea Cadru nr.464142 din 10.12.2021 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 ~i limitele de cheltuieli
stabilite pe ordonatorii principlai de credite, comunicata de Administratia Judeteana a
Finantelor Publice Bistrita-Nasaud
- 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 finanFtfea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor, a
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri, a sumelor defalcate din
taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2022 la Consiliul
Judetean, finantarii drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau
indemnizatiile lunare, finantarii stimulentelor educationale acordate copiilor din familiile
defavorizate in scopul stimularii participarii la invatamantul pre~colar, finantarii
drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa,
finantarii tnvatamantului particular si eel confesional acreditate pentru drepturilor
copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa, finantarea
burselor ~colare, finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat,
finantarea de baza a invatamantului particular si eel confesional acreditate pe anul 2022 ~i
a estimarilor pentru anii 2023-2025 comunicata cu adresa BNG_STZ-39/03.01.2022 ~i
tnregistrata la Comuna Rebri~oara sub nr.24 /04.01 .2022;
-Decizia nr.3 /05.01.2022 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Bistrita-Nasaud
privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumelor si cotelor defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2022 si a estimelor ~i
cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2022
si a estimilor pentru anii 2023-2025, comunicata cu adresa BNG_ STZ-183/06.01.2022 ~i
'inregistrata la Comuna Rebri~oara sub nr.69 /07.01.2022;
-Hotararea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud nr. 1 din 12.01.2022 privind repartizarea
pe unitati administrativ-teritoriale in anul 2022 a fondului la dispozitia Consiliului
Judetean Bistrita-Nasaud ~i a estimarilor din cota de 20 % din sumele defalcate din taxa
pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale si din sumele din cote defalcate
din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anii 2023-2025 ;
-Adresa Administratiei Judetene a Finantelor Publice Bistrita-Nasaud, Biroul Sinteza ~i
Asistenta Elaborarii si executiei Bugetelor Locale nr.BNG_STZ_544/2022 privind
repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru bugetul anului 2022;
-Adresa nr.49 din 10.01.2022 a A.D.I. De~euri Bistrita-Nasaud cu privire la cotizatia
pentru anul 2022, inregistrata la Primaria Comunei Rebri~oara sub nr.140 din 12.01.2022;
-Adresa nr.1/03.01.2022 a Asociatiei GAL " Tara Nasaudului"privind cotizatia datorata
pe anul 2022, tnregistrata la unitatea noastra sub nr.26/04.01.2022;
-Adresa nr.1370 /15.12.2021 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru servicii
de alimentare cu apa ~i de canalizare in judetul Bistrita-Nasaud privind cotizatia datorata
pe anul 2022, tnregistrata la unitatea noastra sub nr.6802/31.12.2021;
-Adresa Nr. 1136/ 10.01.2022 a Asociatiei Comunelor din Romania-filiala judeteana
Bistrita-Nasaud privind cotizatia anuala aferenta anului 2022, tnregistrata la unitatea
noastra sub nr.139 /12.01.2022;
-Contractul de finantare nr.C0760CM00031560600141 /14.11.2016 pentru acordarea
ajutorului financiar nerambursabil in conditiile Programului National pentru Dezvoltarea
Rurala ,pentru obiectivul de investitii " Reabilitare ,modernizare si dotare camin cultural
in Comuna Rebri~oara ,judetul Bistrita-Nasaud";
-Contractul de finantare nr.C0720RM00011560600035 / 17.10.2016 pentru acordarea
ajutorului financiar nerambursabil in conditiile Programului National pentru Dezvoltarea
Rurala, pentru obiectivul de investitii " Modemizarea infrastructurii rutiere locale in
comuna Rebri~oara ,judetul Bistrita-Nasaud ";

-Contractul de finantare nr.C0720AM00021660600455 /16.08.2017 pentru acordarea
ajutorului financiar nerambursabil in conditiile Programului National pentru Dezvoltarea
Rurala ,pentru obiectivul de investitii "Extindere retea publica de apa si apa uzata
menajera in comuna Rebrisoara, judetul Bistrita-Nasaud";
-Contractul de finantare pentru Programul National de Dezvoltare Locala pentru
obiectivul de investitii : "Reabilitare si mansardare $coala generala clasele V-VIII m
comuna Rebrisoara, judetul Bistrita-Nasaud" ;
-Prevederile Hotararii Consiliului Local Rebri~oara cu nr.81/27.12.2021 privind stabilirea
impozitelor si taxelor locale la nivelul U.A.T. localitatea Rebri~oara pentru anul 2022;
-Prevederile Hotararii Consiliului Local Rebri~oara cu nr.82/27.12.2021 privind stabilrea
taxelor speciale datorate de persoanele fizice si juridice din comuna Rebri~oara, pentru
anul2022;
In conformitate cu :
-Prevederile art.I alin.(2) ,art.2 alin.(1) pct.50 ,51 si alin.(2)-(6) ;art.14 alin.(6)-(8) ;art.19
alin.(1) ;art.20 alin.(1) lit.a) ;art.25 ;art.26 ;art.32 alin.(1) si (2) ;art.33 alin.(2)-(5) si
alin.(7)-(9) ;art.39 alin.(6) si alin.(8) ;art.41 ;art.42 ;art.44 alin.(1) ;art.45 ;art.46 ;art.50 si
art.58 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si
completarile ulterioare ce stabileste cadrul juridic pentru aprobarea bugetelor locale ale
autoritatilor publice locale;
-Prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice Nr. 1954 /16.12.2005 pentru
aprobarea Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice ;
-Prevederile Legii nr.52/2003 -republicata, privind transparenta decizionala m
administratia publica;
-Legea Nr.1/2011, a educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Prevederile Legii -Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri
publice, cu modificarile si completarile ulterioare ;
-Prevederile art.23 din Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare ;
in temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b) si d); alin.(4) lit.a) art.139 alin.(3)
lit.a) si art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanta de Urgenta nr.57 /2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;
HOTAAA~TE
ART.I (1) Se aproba bugetul general centralizat de venituri ~i cheltuieli al Comunei
Rebri~oara pe anul 2022 ~i estimarile pentru anii 2023-2025 la venituri m suma de
14.467 mii lei
iar la cheltuieli m suma de 19.995 mii lei -conform Anexei
nr.l(formular cod 11).
(2) Aprobarea Bugetului general centralizat de venituri si cheltuieli al Comunei
Rebri~oara pe anul 2021 s-a facut cu respectarea prevederilor art.14 al.(7) din Legea
nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare .
ART.2- Se aproba bugetul local detaliat la venituri -pe capitole si subcapitole si la
cheltuieli pe capitole, pe sectiuni, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole ~i paragrafe,
pe anul 2022, la venituri msuma de 14.467 mii lei iar la cheltuieli in suma de 16.902
mii lei - conform Anexei nr.2 ( formular 11/01 ), dupa cum urmeaza :
A -SECTIUNEA DE FUNCTIONARE CU :
- VENITURI IN SUMA DE 6. 769 MII LEI
- CHELTUIELI IN SUMA DE 6.769 MII LEI

B-SECTIUNEA DE DEZVOLTARE CU:
- VENITURI IN SUMA DE 7.698 MII LEI
- CHELTUIELI IN SUMA DE 10.133 MII LEI .
ART.3- Se aproba utilizarea Sumei de 2.435 MIi LEI din excedentul anului precedent
pentru acoperirea integrala a cheltuielilor Sectiunii de Dezvoltare pentru finantarea
obiectivelor investitii .
ART.4 Se aproba BUGETUL CREDITELOR EXTERNE SI INTERNE AL COMUNEI
REBRI~OARA pe anul 2022, la VENITURI 'in suma de 0,00 mii lei, iar la
CHELTUIELI m suma de 3.093,00 mii lei, conform Anexei Nr3.(formular 11/04 ), dupa
cum urmeaza :
-SECTIUNEA DE DEZVOLTARE CU :
- VENITURI IN SUMA DE 0,00 MII LEI
- CHELTUIELI IN SUMA DE 3.093,00 MII LEI.
ART.5- Se aproba utilizarea Sumei de 3.093,00 MII LEI din excedentul anului precedent
pentru acoperirea integrala a cheltuielilor Sectiunii de Dezvoltare pentru finantarea
obiectivelor investitii .
ART.6-Se aproba Programul de Investitii publice pe anul 2022 pe grupe de investitii si
sume de finantare-conform Anexei 4 (Formular cod 14).
ART.7- Se aproba Fisa obiectivului proiectului si categoriei de investitii, conform
Anexei nr.5 (fonnular cod 15).
ART.8-Anexele nr.1-5 fac parte integranta din prezenta hotarare.
ART.9-Prezenta hotarare intra In vigoare la data aducerii la cunostinta publica prin
afisare si postare pe situl propriu si se publica in Monitorul Oficial al judetului BistritaNasaud.
ART.10- Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza
Primarul Comunei Rebri~oara .
Art.11- Prezenta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Rebri~oara in
sedinta ordinara, respectiv cu un numar de voturi _12_ ,,pentru", _1_ ,,abtineri", _O_
,,lmpotriva", din numarul de _ 13_consilieri prezenp.
ART.12 - Prezenta hotarare se comunica prin intermediul Compartimentului Secretariat
cu:

-:Institutia Prefectului Judetul Bistrita-Nasaud ;
-A.J.F.P. Bistrita-Nasaud ;
-Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud;
-Primarului Comunei Rebrisoara ;
-Compart11·t Financiar Contabil Salarizare ;
-Comparti 1et Secretariat, relatii cu publicul .
PRE~EDINTE D stDINTA .

~

~
CONTRASEM~·

~,

SECRETARGENtRX l).A.T. '
SCURTU

1

SCURTU

•l~

- - - - - - ~ : ~ v"'

""'

NR. 8 /31.01.2022

v

Vizat control financiar preventiv,
CATANA.ANTONIA

h~TRo~f r "~~ t,L
Nr--se,nnetU18-

--

