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RAPORT DE SPECIALITATE 

la  

Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 

al Serviciului Public de Gospodărire Comunală Tulca 

 

Bugetul pentru anul 2022 al Serviciului Public de Gospodărire Comunală Tulca este 

elaborat în contextul asigurării îndeplinirii principalelor funcţii ale administraţiei publice locale 

comunale. Având în vedere atribuţiile ce revin Consiliului Local al Comunei Tulca, în baza 

prevederilor Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, a unor legi speciale şi a altor 

acte normative, şi-a definit obiectivul global de acţiune privind creşterea competitivităţii pe 

termen lung a economiei comunei. Bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă un instrument de 

bază în activitatea societății în protecția financiară de la un an la altul, care asigură în execuție 

un control eficient asupra modului de formulare și utilizare a resurselor băneşti, a veniturilor, 

cheltuielilor și profitului, a relațiilor financiare cu terţii și cu bugetul de stat. In actualul context 

economic, cu o instabilitate economică și monetar-valutară, elaborarea bugetului de venituri și 

cheltuieli capătă o importanță deosebită. 

Caracteristicile diferitelor domenii acoperite de competenţele Serviciului Public de 

Gospodărire Comunală Tulca definesc principalele coordonate ale politicii bugetare în anul 

2022 şi vizează: 

- administrarea şi buna gestiune a bunurilor şi fondurilor publice locale; 

- susţinerea politicilor prioritare din sfera de competenţă; 

- structurarea cheltuielilor bugetare în raport cu priorităţile formulate şi cu procesul de 

reforme pe sectoare de activitate în condiţiile echilibrului bugetar, a alocării şi utilizării eficiente 

a fondurilor publice; 

La elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public de 

Gospodărire Comunală Tulca s-au avut în vedere prevederile legilor, reglementărilor și a 

normelor în vigoare. Elaborarea proiectului de buget a fost precedată de o analiză complexă şi 

detaliată a propunerilor de buget, precum şi perspectivele de dezvoltare. 

În vederea realizării obiectivelor, prezentul proiect de buget stabileşte volumul şi 

structura veniturilor pe surse şi alocarea acestora la cheltuieli, pe destinaţii, în conformitate cu 

obiectivele de dezvoltare economico-socială ale comunei, ale politicii bugetare specifice anului 

2022, precum şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare, alte reglementări cuprinse în actele normative sprecifice în vigoare 

privind raţionalizarea cheltuielilor publice. 

Bugetul pe anul 2022 se stabileşte pe secţiuni: 1. secţiunea de funcţionare, care este 

partea de bază obligatorie a bugetelor şi cuprinde veniturile necesare finanţării cheltuielilor 

curente şi 2. secţiunea de dezvoltare care este partea complementară a bugetelor şi cuprinde 

cheltuielile de personal, materiale. 
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Pentru venituri, s-au stabilit sursele de venituri, baza legală a încasăriilor, nivelul 

taxelor, tarifelor, frecvenţa încasărilor, precum şi prevederile legale privind transferurile, cotele 

sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. 

TOTAL VENITURI LA BUGETUL LOCAL: 524,24 mii lei 

Pentru cheltuieli, la fundamentarea bugetului s-a propus cuprinderea în bugete a 

cheltuielilor de personal la nivelul statelor de funcţii aprobate, a numărului de posturi ocupate 

din luna martie 2022, iar pentru cheltuielile cu bunuri şi servicii s-au prevăzut estimări de 

fonduri la  nivelul prevederilor bugetare. 

TOTAL CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL: 524,24 mii lei 

Având în vedere îndeplinirea procedurii aplicate pentru asigurarea transparenţei 

decizionale în administratia publică, potrivit actelor normative în vigoare, faţă de cele 

prezentate mai sus, a fost elaborat proiectul bugetului local al Serviciului Public de Gospodărire 

Comunală Tulca pentru anul 2022, pe care îl supunem Consiliului Local Tulca spre adoptare. 

 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului nr. 1685/20.04.2022; 

- Comunicările ANAF nr. ……… din ……………; 

- Temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

o Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022; 

o Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b), coroborat cu alin. (4), lit a) şi ale art. 

196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

COMPARTIMENTUL CONTABILITATE 

 

PROPUNE 

 

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TULCA 

 

Art. 1. Aprobarea Bugetului local al Comunei Tulca, judeţul Bihor pentru anul 2022, prevăzut 

în Anexa la prezenta, astfel: 

A. VENITURI total: 524,24 mii lei, din care:  

- Venituri din proprietate-apa: 45,00 mii lei 

- Venituri din prestări de servicii – Buldoescavator-Tractor: 125,24 mii lei 

- Subvenţii pentru instituții publice: 354,00 mii lei 

 

B. CHELTUIELI total: 524,24 mii lei, din care: 

- Cheltuieli de personal: 354,00 mii lei 

- Cheltuieli materiale: 170,24 mii lei. 

 

Art. 2. Anexa este parte intregrantă din prezenta hotărâre. 

 

 

Întocmit, 

Șef Serviciu, Maier Adriana 


