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                                                                                                                                 Proiect hotărâre nr.... 

 

HOTĂRÂRE 

PRIVIND APROBAREA BUGETUL GENERAL AL U.A.T.C. MOŞOAIA PE 

ANUL 2022 

 

   Consiliul Local al  Comunei Moşoaia, Judeţul  Argeș, întrunit în ședință ordinară 

 

 În conformitate cu prevederile art.50 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare;  

Având în vedere: 

 Adresa nr.268327/30.12.2021 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Argeş, privind 

definitivarea ṣi aprobarea bugetelor locale pe anul 2022; 

 Adresa nr.4790/07.01.2022 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Argeş și Anexele nr. 

1, 2, 3 și 4 Extras din Decizia nr. 20/06.01.2022, ce cuprinde repartizarea cotelor defalcate din 

impozitul pe venit ṣi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 

bugetelor locale pentru anul 2022, ȋn conformitate cu prevederile Legii nr.317/2021 a bugetului 

de stat pe anul 2022 ṣi estimările pentru anii 2023-2025 privind sumele defalcate din TVA 

pentru echilibrarea bugetelor locale și a cotelor defalcate din impozitul pe venit; 

 Adresa nr. 4325/06.01. a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Argeş și Extras din 

decizia nr. 19/2022 privind Sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea unor 

cheltuieli descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor repartizate pe anul 2022 

respectiv estimările pentru anii 2023, 2024 si 2025, în conformitate cu prevederile Legii nr. 

317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022; 

 raportul de aprobare nr. ……./.....2022, intocmit de Primarul Comunei Moșoaia, județul Argeș;  

 raportul de specialitate nr. ……./.....2022 privind Aprobarea bugetului de venituri și 

cheltuieli al Unității Administrativ Teritorială a Comunei Moșoaia pe anul 2022 precum și 

estimările acestora pentru anii 2023-2025 intocmit de doamna Olteanu Victorița Elena – 

consilier superior în cadrul Compartimentului Buget, Finanţe, Contabilitate, Salarizare al 

instituției; 

 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 Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Moşoaia, județul Argeș; 

 



În temeiul prevederilor art.133, alin.(2) lit.”a”, art.139, alin.(1) coroborate cu art. 196 alin.(1), 

lit. ”a”, art.197, alin.(1), (2), (4), (5) și art. 200 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 

2019  privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

HOTĂRÂṢTE: 

 Art.1. Se aprobă Bugetul local de venituri ṣi cheltuieli pe anul 2022 conform Anexa 

nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, dupa cum urmează: 

 

SECŢIUNEA A – BUGET LOCAL 

  TOTAL VENITURI:       12.117,17 mii lei 

  TOTAL CHELTUIELI:  18.240,12 mii lei 

I. Secțiunea de funcționare: 

 Total venituri:             12.102,17 mii lei 

 Total cheltuieli:              12.102,17 mii lei 

II. Secțiunea de dezvoltare: 

Total venituri:                   15,00 mii lei 

Total cheltuieli:               6.137,95 mii lei 

 

Art.2. Se aprobă Bugetul instituțiilor publice și activităților integral sau parțial din venituri 

proprii pe anul 2022 -sursa E, conform Anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, 

dupa cum urmează: 

 

SECŢIUNEA E – BUGET LOCAL 

  TOTAL VENITURI:          85,00 mii lei 

  TOTAL CHELTUIELI:   230,00 mii lei 

 I. Secțiunea de funcționare: 

 Total venituri:                85,00 mii lei 

 Total cheltuieli:  130,00 mii lei 

II. Secțiunea de dezvoltare: 

Total venituri:                0,00 mii lei 

 Total cheltuieli:         100,00 mii lei 

 

  Art. 3 -  Se aprobă Bugetul Creditelor Interne al Comunei Moșoaia, pentru anul 2022 – 

sursa C, conform Anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, dupa cum urmează:  

 

SECŢIUNEA C – BUGET CREDITE INTERNE 

  TOTAL VENITURI:       5.402,51mii lei 

  TOTAL CHELTUIELI:  5.402,51mii lei 

I. Secțiunea de funcționare: 

 Total venituri:                    0,00 mii lei 

 Total cheltuieli:        0,00 mii lei 

II. Secțiunea de dezvoltare: 

            Total venituri:              5.402,51mii lei 

 Total cheltuieli:   5.402,51mii lei 

 

  Art.4. Se aprobă vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru secţiunea de dezvoltare ȋn sumă 

de 15,00 mii lei 



Art.5. Se aprobă, ȋn anul 2021, utilizarea sumei de 6.122,95 mii lei (din excedentul surse A 

ȋnregistrat la 31.12.2021), pentru cheltuieli de capital - sectiunea de dezvoltare conform Anexa nr.4; 

Art.6. Se aprobă, ȋn anul 2021, utilizarea sumei de 100,00 mii lei (din excedentul sursei E 

ȋnregistrat la 31.12.2021), pentru cheltuieli de capital - sectiunea de dezvoltare conform Anexa nr.5; 

Art.7. Se aprobă, ȋn anul 2010, utilizarea sumei de 45,00 mii lei (din excedentul sursei E 

ȋnregistrat la 31.12.2021), pentru sectiunea de funcţionare conform Anexa nr.5; 

 Art.8. Se aprobă LISTA DE INVESTIṬII / AN 2022 în valoare totală de 11.640,46 mii lei, 

conform Anexa nr.6; 

 Art.9. Se aprobă constituirea Fondului de Rezervă Bugetară la dispoziṭia Consiliului Local al 

Comunei Moşoaia ȋn sumă de 735 mii lei, pentru anul 2022. 

 Art.10. - Prezenta hotărâre va fi comunicată compartimentului de specialitate, Instituṭiei 

Prefectului Judeṭului Argeṣ, A.J.F.P. Argeṣ, Consiliului Judeṭean Argeṣ ṣi afiṣată la sediul instituṭiei ȋn 

termen legal, prin grija secretarului. 

Nr. ……           Dată azi: ……. 

 

    Preşedinte de şedinţă,                                                                                    Contrasemnează, 

………………………………                                 Secretar General   

          Ionescu Valentin Marian 

 

 

 

Iniţiator proiect de hotărâre 

Primar Necula Ion 

 

 


