
 

Pagina 1 din 3 
 

 
R O M Â N I A 
JUDEŢUL BRAŞOV 

PRIMĂRIA  COMUNEI  BUDILA  
Str. Principală nr. 261, BUDILA, cod 507030, Tel/fax: 40-268-518153 
www.primariabudila.ro,    E-mail: primariabudila@yahoo.com  

                                        
 
 
NR. 360 din 12,01,2022 
 

 
 

 
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 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; 
- Estimarea realizarii veniturilor proprii ale comunei Budila in anul 20122 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 905 mii lei 

- Venituri proprii – 905 mii lei 
Alte venituri: 

- Cote si sume defalcate din impozitul pe venit – 4.164mii lei 
- Sume defalcate din TVA – 1.827 mii lei 

 
2. Structura cheltuielilor bugetului local (anexa1) 

Cheltuielile se acoperă integral din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată, cote din 
veniturile bugetului local și excedentul anilor precedenți în suma de 6.895,77 mii lei după 
cum urmează: 
 

 
 
 
 

Cap.51.02 Autorități executive și legislative  
La acest capitol a fost prevazută suma de 2.812,52 mii lei, din care 2.043,86 mii lei 

cheltuieli de personal, 768,66 mii lei pentru bunuri și servicii,  
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 Cap.61.02 Ordine publică și siguranța națională – Protecție civilă și protecția 
contra incendiilor 

La acest capitol a fost prevazută suma de 719,40 mii lei, din care 649,40 mii lei 
cheltuieli de personal, 70 mii lei pentru bunuri și servicii, 
 
 
 Cap.65.02 Învățământ 
La acest capitol a fost prevazută suma de 474,20 mii lei, din care 30,70 mii lei cheltuieli de 
personal ,139,50 mii lei pentru bunuri și servicii cote TVA pt invatamant, 142 mii lei burse , 
copii cu cerințe speciale 115 mii lei, tichete de grădiniță 47 mii lei , acordarea de ajutoare in 
natura . 
 

Cap.67.02 Cultură, recreere și religie 
La acest capitol a fost prevazută suma de 75,53 mii lei, din care 47,53 mii lei cheltuieli de 
personal, 528 mii lei bunuri și servicii. 

Cap.68.02. Asigurări și asistență socială 
La acest capitlol a fost prevazută suma de 1.859 mii lei, din care 1.174,80 mii lei cheltuieli de 
personal, 575,20 mii lei ajutoare sociale în numerar, indemnizații persoane cu handicap,109 
mii lei ajutoare deces 
 
 Cap.70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică 
La acest capitol a fost prevazută suma de 92 mii lei, din care 92 mii lei bunuri și servicii. 
” 
 Cap.74.02 Protecția mediului 
 
La acest capitol a fost prevazută suma de 785 mii lei, , 785 mii lei pentru bunuri și servicii  
 
 
 Cap.84.02 Transporturi 
La acest capitol a fost prevazută suma de 78,12 mii lei bunuri si servicii . 
 
 
MENTIUNI 
 
Fata de cele prezentate se mai asteapta sume  de la Consiliul Judetean si sume defalcate 
din TVA pentru invatamant. 
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. 
Sectiunea de dezvoltare v-a fi compusa din lucrari de investitii in continuare si in limita 
posibilitatilor si pentru alte lucrari noi. 
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Fașă de cele de mai sus, tinând cont de importanța sa, 
 

AVIZEZ FAVORABIL 
 
Prezentul proiect de hotarâre  ce urmează a fi supus dezbaterii și aprobării plenului 
Consiliului Local. 
 
 
 

BIROU FINANCIAR CONTABIL, 
BOCARNEA MARICICA 


