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NR. 1975 din 18,02,2222 
 

 
 

 
RAPORT al COMPARTIMENTULUI de SPECIALITATE 

privind bugetul local ințial de venituri și cheltuieli al comunei Budila pe anul 2022 
 
 
 
 

În temeiul art. 44 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu 
modificările si completările ulterioare, am analizat Proiectul de Hotarare nr.     privind 
bugetului local initial de venituri și cheltuieli al comunei Budila pe anul 2022. 
 
Având în vedere: 
 

- Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021 
- Adresa nr. BVR_TRZ_218/05.01.2022 înaintate de DGRFP Brasov; 
- Adresa nr. 6302/2555/27,01,2022 Consiliu Judetean Brasov 
- Adresa nr. BVR_TRZ_1887/16.02.2022 înaintate de DGRFP Brasov; 
- Adresa nr. BVR_TRZ_1888/16.02.2022 înaintate de DGRFP Brasov; 
- Estimarea realizarii veniturilor proprii ale comunei Budila in anul 2022 in functie de 

realizarile anului 2021 
 

1. Structura veniturilor bugetului local (anexa1) 
Fundamentarea veniturilor proprii ale bugetului local se bazeaza pe constatarea, evaluarea si 
inventarierea materiei impozabile si a bazei de impozitare in functie de care se calculează 
impozitele si taxele aferente si sunt estimate pentru anul 2022 la 938,23 mii lei 

- Venituri proprii – 938,23 mii lei 
Alte venituri: 

- Cote si sume defalcate din impozitul pe venit – 4.164mii lei 
- Cote si sume defalcate din impozitul pe venit – 550 mii lei – Consiliul Judetean -

utilizata pe sectiunea de dezvoltare 
- Ajutor incalzire si supliment-669,62 mii lei lei 
- Sume defalcate din TVA – 2.666 mii lei 

TOTAL VENITURI = 8.987,85 MII LEI 
 

2. Structura cheltuielilor bugetului local (anexa1) 
Cheltuielile se acoperă integral din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată, cote din 
defalcarea impozitului pe venit, cote din veniturile bugetului local și excedentul anilor 
precedenți în suma de 10.410,45 mii lei după cum urmează: 
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CHELTUIELI -SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 
 

Cap.51.02 Autorități executive și legislative  
La acest capitol a fost prevazută suma de 2.399,05 mii lei, din care 1.743,39 mii lei 

cheltuieli de personal, 655,66 mii lei pentru bunuri și servicii,  
 
 

 Cap.61.02 Ordine publică și siguranța națională – Protecție civilă și protecția 
contra incendiilor 

La acest capitol a fost prevazută suma de 720,03 mii lei, din care 650,03 mii lei 
cheltuieli de personal, 70 mii lei pentru bunuri și servicii, 
 
 
 Cap.65.02 Învățământ 
La acest capitol a fost prevazută suma de 1.533,70 mii lei, din care 
-166,00 mii lei pentru Gradinita – suma de 41,00 mii lei alocati de la bugetul local pentru alte 
cheltuieli care nu pot fi suportate din costul/elev respective transport profesori, deplasari 
interne, obiecte de inventor, protectia muncii 
-1.095,00 mii lei pentru Scoala -  suma de 258,00 mii lei alocati de la bugetul local pentru alte 
cheltuieli care nu pot fi suportate din costul/elev respective transport profesori, deplasari 
interne, obiecte de inventor, protectia muncii, reparatii scoala 
-272,70 mii lei alte cheltuieli in domeniul incatamantului – suma de 157,70 mii lei fiind 
suportata din bugetul local pentru bunuri si servicii, ajutoare in natura, consultanta. 
 
 

Cap.67.02 Cultură, recreere și religie 
La acest capitol a fost prevazută suma de 104,48 mii lei, din care 56,48 mii lei cheltuieli de 
personal, 28 mii lei bunuri și servicii. 

Cap.68.02. Asigurări și asistență socială 
La acest capitlol a fost prevazută suma de 2.564,47 mii lei, din care 1.210,65 mii lei cheltuieli 
de personal, 1.353,82 mii lei ajutoare sociale în numerar, indemnizații persoane cu handicap,  
ajutoare deces si ajutoare sociale in natura 
 
 Cap.70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
La acest capitol a fost prevazută suma de 148 mii lei, din care 148 mii lei bunuri și servicii. 
” 
 Cap.74.02 Protecția mediului 
 
La acest capitol a fost prevazută suma de 570 mii lei,din care 570 mii lei pentru bunuri și 
servicii  
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 Cap.84.02 Transporturi 
La acest capitol a fost prevazută suma de 398,12 mii lei, din care 320,00 mii lei subventii 
transport si 78,12 mii lei bunuri si servicii . 
 
 
 

CHELTUIELI -SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 
 
Veniturile pe sectiunea de dezvoltare sunt 1.422.600 lei din excedent si 

550.000 lei de la Consiliul Judetean, total 1.972.600 lei. 
 

Cap.51.02 Autorități executive și legislative  
La acest capitol a fost prevazută suma de 36,50 mii lei,  pentru cotizatii asociatii 

 
Cap.65.02 Învățământ 

La acest capitol a fost prevazută suma de 65,10 mii lei, din care 6,6 mii lei pentru finalizarea 
proiectului Scoala-viitorul meu si 58,50 mii lei pentru actualizare SF si PUZ infiintare gradinita. 
 

Cap.67.02 Cultură, recreere și religie 
La acest capitol a fost prevazută suma de 849 mii lei, pentru reabilitare si dotare Camin 
cultural- lucrare in continuare. 
 

Cap.70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
La acest capitol a fost prevazută suma de 403,10 mii lei,  din care 100,00 mii lei contributie 
budget local proiect electrificare, 273,10 mii lei pentru reparatii capitale cladire Delinus-
lucrare in continuare, 20,00 mii lei ridicari cadastrale si 10,00 mii lei actualizare PUG. 
 
 Cap.74.02 Protecția mediului 
 
La acest capitol a fost prevazută suma de 70 mii lei, pentru achizitie masina gunoi.  
 
 Cap.84.02 Transporturi 
La acest capitol a fost prevazută suma de 548,90 mii lei pentru modernizare strazi-asfaltare. 
 
SURSA DE FINANTARE D 
 
PROIECT SCOALA-VIITORUL MEU -in continuare – de utilizat 3,58 mii lei  excedent an 
2021, 
PROIECT CHEIA VIITORULUI-INCLUZIUNE SOCIALA IN COMUNA BUDILA- proiect nou- 
avans incasat 1.271,10 mii lei. 
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MENTIUNI 
 
Excedentul din anii precedent in suma de 2.422.617,55 lei a  
fost repartizat prin HCL 3/04.01.2022 , 1.422.600 lei pentru sectiunea de dezvoltare iar 
1.000.017,55 lei acoperire gol temporar de casa pentru sectiunea de functionate. 
 

 
BIROU FINANCIAR CONTABIL, 

BOCARNEA MARICICA 


