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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Maieru pe anul 2022 

 
 

Consiliul Local Maieru – întrunit în şedința ordinară din 09.02.2022 în prezența a 14 
consilieri; 

Având în vedere: 
-Proiectul de hotărâre inițiat de către primarul comunei Maieru, înregistrat sub nr. 2 din 12.01.2022; 
-Referatul de aprobare nr. 174 din 12.01.2022 al Primarului comunei Maieru, cu privire la proiectul 
de hotărâre, în calitate de inițiator; 
-Raportul de specialitate nr. 173 din 12.01.2022 al Compartimentului financiar-contabil privind 
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Maieru pe anul 2022; 
-Avizul nr. 592 din 08.02.2022 al Comisiei juridice şi de disciplină, pentru agricultură, silvicultură; 
protecţie mediu şi turism din cadrul Consiliului Local Maieru;  
-Avizul nr. 596 din 08.02.2022  al comisiei economico-financiare, social-culturale, culte, muncă şi 
protecţie social, integrare europeană şi relaţii externe din cadrul Consiliului Local Maieru; 
-Avizul nr. 600 din 08.02.2022  al comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, protecţie copii, 
tineret-sport şi amenajarea teritoriului-urbanism din cadrul Consiliului Local Maieru; 
-Anunţul nr. 175 din 12.01.2022, procesele verbale nr. 176/12.01.2022 de afișare și nr. 
616/09.02.2022 de dezafișare a proiectului de hotărâre; 
-Scrisoarea-cadru nr. 467736 din 13.12.2021 elaborată de Ministerul Finanțelor Publice, privind 
contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2022 si a 
estimarilor pentru anii 2023-2025, precum și limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale; 
- Adresa nr. BNG_STZ-39 din 03.01.2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Bistrița-
Năsăud, înregistrată sub nr. 32/05.01.2022, de comunicare a Deciziei nr. 1/03.01.2022 privind 
repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, 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 Județean, finanțării drepturilor asistenților 
personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare, finanțării stimulentelor 
educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în 
învățământul preșcolar, finanțării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în 
învățământul de masă, finanțarea burselor școlare, finanțării de bază a unităților de învățământ 
preuniversitar de stat, finanțarea de bază a învățământului particular și cel confesional acreditate, pe 
anul 2022 și a estimărilor pentru anii 2023-2025; 
- Adresa nr. BNG_STZ-159 din 05.01.2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Bistrița-
Năsăud, înregistrată sub nr. 54/07.01.2022, de comunicare a Deciziei nr. 3/05.01.2022 privind 
repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumelor și cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2022 și a estimărilor pentru anii 2023-2025; 
- Hotărârea Consililului Județean nr. 1 din 12.01.2022 privind repartizarea pe unități adminsitrativ-
teritoriale în anul 2022 a Fondului la dispoziția Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și a estimărilor 
din cota de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale și din sumele din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pe 
anii 2023-2025; 
- Hotărârea Consiliului Local nr. 99/16.12.2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale  
datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Maieru în anul 2022; 



În conformitate cu: 
- prevederile Legii nr. 317/2021 Legea bugetului de stat pe anul 2022; 
- prevederile Legii nr. 318/2021 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022; 
- prevederile art. 1 alin.(2), art.2 alin.(1) pct.50,51 şi 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), şi (2), art. 33 alin.(2)-(5), şi alin.(7)-(9), art.39, 
alin.(6) şi alin.(8) art.41, art.42, art.44 alin.(1), art.45, art.46, art.50 şi art.58 alin.(1)  din  Legea nr. 
273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
-prevederile art.23 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr. 53/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 
modificările şi completările ulterioare;  
- prevederile art. 1 alin. (2) şi alin.(3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.8/2009 
privind acordarea voucherelor de vacanţă, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Legii– Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 
cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și lit. d), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) 
și art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197- art. 199 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTǍRǍŞTE: 

 
 Art.1. (1) Se aprobă bugetul general centralizat de venituri şi cheltuieli al Comunei Maieru 
pe anul 2022, la venituri în sumă de 46.790 mii lei, la cheltuieli în sumă de 49.029 mii lei, conform 
Anexei nr. 1 (formular cod 11). 
 (2) Aprobarea bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al Comunei Maieru pe 
anul 2022 s-a făcut cu respectarea prevederilor art. 14 al. (7) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările și 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 46.658 mii lei, ia cheltuieli în sumă de 48.795 mii lei, conform Anexei nr. 2 (formular 

cod 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 14.427 mii lei şi cheltuieli în sumă de 
14.427 mii lei;            
 b) secţiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 32.231 mii lei şi cheltuieli în sumă de 
34.368 mii lei;            
 (3) Se aprobă utilizarea sumei de 2.137,00 mii lei din excedentul anului precedent pentru 
acoperirea integrală a cheltuielilor Secţiunii de Dezvoltare pentru finanţarea obiectivelor investiţii.
 Art.3. (1) Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial 
din venituri proprii pe anul 2022, la venituri în sumă de 132 mii lei, la cheltuieli în sumă de 234 mii 
lei, conform Anexei nr. 3 (formular cod 11/02).       
 (2) Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 
venituri proprii pe anul 2022, pe secţiuni după cum urmează:     
 (a) secţiunea de funcţionare cu venituri în sumă de 132 mii lei şi cheltuieli în sumă de 234 
mii lei;             
 b) secţiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 0 mii lei şi cheltuieli în sumă de 0 mii lei;
 (3) Se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii din anul 2021 în sumă de 102 mii lei pentru 
finanţarea unor cheltuieli de funcţionare.        
 Art.4. Se aprobă bugetul pe titluri de cheltuieli articole şi aliniate pe anul 2022, conform 
Anexei nr. 4 (formular cod11/06).         
 Art.5. Se aprobă Programul de Investiţii publice pe anul 2022 pe grupe de investiţii şi sume 
de finanţare, conform Anexei nr. 5 (formular cod 14).      



 Art.6. Se aprobă fişa obiectivului, proiectului şi categoriei de investiţii conform Anexei nr. 
6 (formular cod 15).           
 Art.7. Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   
 Art.8. Hotărârea se aduce la cunoştinţă publică în termen de 5 zile de la data comunicării 
către prefect, prin publicare pe site-ul www.primariamaieru.ro la secţiunea Monitorul Oficial Local.
 Art.9. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
Comunei Maieru prin Compartimentul financiar-contabil.     
 Art.10. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Maieru în şedinţa 
ordinară, respectiv cu un număr de voturi  _14_ „pentru”,  _0_  „abţineri”, _0_  „împotrivă”, din numarul 
de  _14_ consilieri prezenţi.         
 Art.11. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al comunei Maieru cu:
 -Instituția Prefectului Județul  Bistrița-Năsăud;       
 -Administraţia  Judeţeană  a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud;     
 -Primarul Comunei Maieru;         
 -Compartimentul financiar-contabil. 

 
 
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ ,                                                                CONTRASEMNEAZĂ                  
     CANDALE AUREL                                                            p. SECRETAR GENERAL U.A.T., 
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