
ROMANIA 
JUDEJUL BISTRIJA-NAsAuo 
COMUNA ~IEUT 
PRIMAR 
Nr.90 din 10.01.2022 

PROIECT DE H O T A RA R E 
privind aprobarea bugetului de venituri §i cheltuieli al comunei $ieu\ pe anul 2022 

Consiliul local al comunei $ieut s-a intrunit in §edinta ordinara 
Avand in vedere: 

z 

- Referatul de aprobare a Primarului Comunei $ieut, in calitate de initiator al proectului de hotarare, privind aprobarea 
bugetului de venituri §i cheltuieli al comunei $ieu\, pe anul 2022; 

• Raportul intocmit de domnul Simionca Alexandru consilier superior in cadrul Compartimentului financiar-contabil §i 
primarul comunei $ieu\ privind aprobarea bugetului de venituri §i cheltuieli al comunei $ieut pe anul 2022; 

- prevederile Legii nr.317/2021 legea bugetului de stat pe anul 2022; 
- Scrisoarea Cadru nr.467736/13 12 2021 privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor 

de buget pe anul 2022 §i a estimarilor pentru anii 2023-2025, precum §i limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata 
pentru echilibrarea; 

- Decizia nr.1/ 2022 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Bistrita-Nasaud privind repartizarea pe unitati 
administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la 
nivelul judetelor , a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri, teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2022 la Consiliul Judetean, finantarii drepturilor asistentilor 
personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare, slimulentelor educaUonale acordate copiilor din familiile 
defavorizate in scopul stimularii participarii la invatamantul pre§colar, finantarii drepturilor copiilor cu cerinte educationale 
speciale integrati in Tnvatamantul de masa,finantarii invatamantului particular si eel confesional acreditate pentru drepturilor 
copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa,finantarea burselor scolare,finantarii de baza a 
unitatilor de invatamant preuniversitar de stat,finantarea de baza a invatamantului particular si eel confesional acreditat, pe anul 
2022 si a eslimarilor pentru anii 2023-2025 comunicata cu adresa BNG_STZ-39/03 01 2022 

- Hotararea Consiliului Judetean Bistrita Nasaud nr.1 din 12.01 .2022, privind repartizarea pe unitati administrativ
teritoriale in anul 2022 a fondului la dispozi\ia Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud ~i a cotei de 20% din sumele defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale si a sumelor din cote defalcate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anii 2022-2024; 

- prevederile art. 138 alin. (4) §i (5) din Constitutia Romaniei; 
- prevederile Hotararii Consiliului local $ieut nr.22 din 22.04.2021, privind indexarea impozitelor ~i taxelor locale, 

datorate de persoanele fizice §i juridice din comuna $ieu\ in anul 2022; 
- prevederile Hotararii Consiliului local $ieu\ nr.65 din 25.11.2021, privind stabilirea impozitelor ~i taxelor locale, 

datorate de persoanele fizice §i juridice din comuna $ieu\ in anul 2022; 
- prevederile art. 1 alin.(2), art.2 alin.(1) pct.50,51 §i 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), §i (2), art. 33 alin.(2)-(5), §i alin.(7)-(9), art.39, alin.(6) §i alin.(8) art.41, art.42, art.44 alin.(1), art.45, 
art.46 §i art.SO din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile §i completarile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 52/2003, pentru transparenta decizionala in administratia publica; 
in temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b), alin. (4) lit.a), art.139, alin.(1 ), alin.(3), lit.a), coroborat cu art.196 

alin.(1),lit.a},din Ordonan\a de Urgen\a a Guvenului Romaniei nr.57/2019 din 03.07.2019, privind Codul administrativ, 

HOTARA~TE 

Art.1.Se aproba bugetul general de venituri §i cheltuieli al comunei ~ieu\, pe anul 2022, conform anexelor nr. 1, 2 ,3, 
la prezenta hotarare. 

Art.2.-Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei $ieut §i Compartimentul 
contabilitate- economic, buget-finante, impozite si taxe, achiziti publice administrativ si gospodarire locala; 

Aviz de l!alltate, 
Secretar ge_neral comunei ~ieu\ 

(lor~a Ou 11.m-




