
    ROMÂNIA                                                                     

  JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD 

 COMUNA NUŞENI  

 CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTĂRÂRE 

    privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Nuşeni, pe anul 2022 

 

           

                 Consiliul local al comunei Nuşeni întrunit în şedinţa ordinară din data de  

10.02.2022, în prezenţa  a 11 consilieri,  

 

                    Având în vedere: 

 

- Scrisoarea-cadru nr.468182/29.12.2021 elaborată de Ministerul Finanțelor 

Publice; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa – Năsăud nr.1/12.01.2022 

privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale în anul 2022 a Fondului 

la dispoziţia Consiliului Judeţean Bistriţa – Năsăud  şi a estimărilor din cota de 

20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibarea 

bugetelor locale şi din sumele din cote defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale, pe anii 2023-2025; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa – Năsăud nr.19/27.01.2022 

privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul judeţelor pe anul 2022, către unităţile administrativ-

teritoriale care implementează ,,Programul pentru şcoli al României” în judeţul 

Bistriţa – Năsăud, în perioada ianuarie-iunie a anului şcolar 2021-2022; 

- Decizia nr.1/03.01.2022  a Administrației Județene a Finanțelor Publice 

Bistrița – Năsăud privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor 

descentralizatre la nivelul judeţelor, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru drumuri, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2022 la Consiliul Judeţean, 

finanțării drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau 

indemnizațiile lunare,finanţării stimulentelor educaţionale acordate copiilor 

din familii defavorizate în scopul stimulării  participării în învățământul 

preșcolar,finanţării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale 

integrați în învățământul de masă, finanţării învăţământului particular şi cel 

confesional acreditate pentru drepturile copiilor cu cerinţe educaţionale 



speciale integraţi în învăţământul de masă, finanţarea burselor şcolare, 

finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţarea 

de bază a învăţământului  particular şi cel confesional acreditate, pe anul 2022 

şi a estimărilor pentru anii 2023-2025; 

- Decizia nr.3/05.01.2022  a Administrației Județene a Finanțelor Publice 

Bistrița – Năsăud privind repatizare pe unități administrativ-teritoriale a 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 

locale, a sumelor şi cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale, pe anul 2022 şi a estimărilor pentru anii 2023-2025; 

- Adresa  nr. BNG_STZ_544/28.01.2022 a Administrației Județene a Finanțelor 

Publice Bistrița – Năsăud privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate 

din TVA pentru bugetul anului 2022; 

- Adresa nr. 72 din 10.01.2022 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor municipale în județul Bistrița – 

Năsăud cu privire la plata cotizației anuale; 

- Adresa nr. 1364 din 15.12.2021 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de canalizare în județul Bistrița – 

Năsăud, cu privire la plata cotizației anuale; 

- procesul-verbal nr.A.7/149  din 11.01.2022 de afişare a proiectului de hotărâre 

nr.A.7/147 din 11.01.2022 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli 

al comunei Nuşeni, pe anul 2022, la sediul Primăriei comunei Nuşeni din 

comuna Nuşeni, localitatea Nuşeni, str. Principală, nr.37, judeţul Bistriţa – 

Năsăud; 

- procesul – verbal nr.A.7/455 din 27.01.2022 de dezafişare a proiectului de 

hotărâre nr.A.7/147 din 11.01.2022 privind aprobarea Bugetului de venituri şi 

cheltuieli al comunei Nuşeni, pe anul 2022; 

- referatul de aprobare a primarului comunei Nușeni, înregistrat cu nr.A.7/148 

din 11.01.2022; 

- raportul de specialitate nr.A.7/233  din 14.01.2022 al biroului financiar-

contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nușeni, 

întocmit de către domnul Boloș Ioan, având funcţia de  inspector principal, cu 

privire la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Nuşeni, pe 

anul 2022;            

- avizul favorabil comisiei de specialitate a Consiliului local Nușeni pentru 

buget finanțe ,urbanism,amenajarea teritoriului și protecția 

mediului,administrarea domeniului public și privat, înregistrat cu nr.A.7/37 din 

09.02.2022; 

- avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local Nușeni,juridică  

protecție  socială și apărarea drepturilor omului, înregistrat cu nr.A.7/38 din 

09.02.2022; 



- avizul favorabil al  comisiei de specialitate a Consiliului local Nușeni pentru 

sănătate,învățământ,cultură,culte,sport,turism,integrare europeană și relații 

externe, înregistrat cu nr.A.7/39 din 09.02.2022; 

 

          În conformitate cu: 

 

 

 

- prevederile art. 2 alin. (1), pct.50-51 şi alin.(2)- alin.(6), art.14 alin.(6)- 

alin.(8), art.19 alin.(1), art.20 alin. (1) lit.,,a”, art.25, art.26, art.32 

alin.(1), alin.(2), art.33 alin.(1)- alin.(5), alin.(7)- alin.(9), art.39, art.41, 

art.42, art.44 alin.(1), art.45, art.46  din Legea nr.273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.317/2021, Legea bugetului de stat pe anul 2022; 

- prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Nuşeni nr.109 din 

22.10.2021 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, datorate de 

persoanele fizice şi juridice din comuna Nuşeni în anul 2022; 

- prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Nuşeni nr.110 din 

22.10.2021 privind aprobarea taxelor speciale datorate de persoanele 

fizice şi juridice din comuna Nuşeni, în anul 2022, modificată şi 

completată prin Hotărârea Consiliului local al comunei Nuşeni nr.134 din 

17.12.2021; 

 

 

           

 

 

 

 

         În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b, alin.(4) lit. a, art.139 alin.(3) lit.a, 

art.196 alin.(1) lit.a, art.197 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

  ART.1.(1)Se aprobă Bugetul general centralizat de venituri şi cheltuieli al comunei 

Nuşeni, pe anul 2022,la venituri în sumă de 11.893 mii lei, la cheltuieli în sumă de 13.792 

mii lei, conform formularului nr.11. 



          (2) Aprobarea Bugetului general cenralizat de venituri şi cheltuieli al comunei 

Nuşeni, pe anul 2022 s-a făcut cu respectarea prevederilor art.14 alin.(7) 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 11.893 mii lei, la cheltuieli în sumă de 13.792 mii lei, conform 

formularului nr.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 5.713 mii lei şi cheltuieli în 

sumă de 5.827 mii lei. 

          b)secţiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 6.180  mii lei şi cheltuieli în 

sumă de 7.965 mii lei. 

         (3) Se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului local al comunei Nuşeni 

pe anul 2022 în sumă de 1899 mii lei pentru investiții în sumă de 1.785 mii lei și 114  mii 

lei pentrureabilitare infrastructură program inundații pentru autorității publice locale . 

     ART.3 Se aprobă bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi aliniate pe anul 2022, 

conform formularului nr.11/06. 

      ART.4.Se aprobă programul de investiţii publice pe anul 2022 pe grupe de investiţii  şi 

surse de finanţare, conform formularului nr.14. 

     ART.5.Se aprobă fişa obiectivului, proiectului şi categoriei de investiţii, conform 

formularului nr.15. 

     ART.6 Se aprobă Programul fondurilor nerambursabile, conform formularului nr.18. 

     ART.7. Formularele, nr.11,11/01,11/06,14,15,18 fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

      ART.8. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 

comunei Nușeni - domnul Ioan Mureșan  şi biroul financiar-contabil din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului comunei Nușeni. 

      ART.9. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin.(3) 

lit.,,a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu 

modificările și completările ulterioare,cu un număr de 11 voturi ,,pentru” din totalul de 11 

consilieri locali prezenți la ședință. 

      ART.10. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul 

Primăriei comunei Nușeni, prin publicare în Monitorul Oficial al judeţului Bistriţa – 

Năsăud şi pe site-ul propriu la secțiunea Monitorul Oficial Local. 

      ART.11 .Prezenta hotărâre se comunică de către doamna Irimieş Adriana – 

Gabriela, care ocupă funcția de secretar general al comunei Nușeni cu: 

 

 



- Instituţia Prefectului  judeţului Bistriţa – Năsăud; 

- primarul comunei Nușeni – domnul Ioan Mureșan; 

- Agenția Județeană a Finanțelor Publice Bistrița – Năsăud; 

- biroul financiar – contabil din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Nușeni. 

 

 

            

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

         MARINEL ŢOPAN                                             CONTRASEMNEAZĂ, 

           SECRETAR GENERAL 

                                                                           ADRIANA – GABRIELA IRIMIEȘ 

         

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.14 

din 10.02.2022. 

I.A.G./8 ex. 

 

 


