ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
COMUNA SOLONŢ
PRIMAR
Tel/fax 0234.387780
PROIECT DE HOTARARE
Privind aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar pentru anul 2021,
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022
Nr.9/28.01.2022
Primarul comunei Solont, judetul Bacau,
Avand in vedere:
- Raportul de aprobare al primarului comunei nr. 523 din 27.01.2022,
- Raportul de specialitate a compartimentului de resort nr.576 din 31.01.2022
- Proiect de hotărâre nr. 9/28.01.2022 privind aprobarea contului de incheiere al
exercitiului bugetar pentru anul 2020, aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul
2022 .
-Adresele Administratiei Judetene a Finantelor Publice Bacău nr.86/05.01.2022 și
nr.181/25.01.2022;
- Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si
completarile ulterioare ;
- Legea nr.317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022;
- Contul de executie al bugetului local al comunei Solont, judetul Bacau;
În temeiul art. 129 alin.(1), alin. (4) lit.a, art. 139 alin.(3), lit.a, art.196 alin. (1), lit. A
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
PROPUNE :
Art.1. Se aproba contul de incheiere al exercitiului bugetar pentru anul 2021
conform anexei 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare .
Art.2. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022, conform anexei
2 care fac parte integranta din prezenta hotarare .
Art.3. Se aproba lista obiectivelor de investitii finantate integral din excedent in
suma de 2.847.000 lei, conform anexei 3 ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5. Prezentul hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului Judetului Bacau,
Directiei Generale a Finantelor Publice si Controlul Financiar de Stat Bacau si
comportimentului financiar-contabil al Primariei Solont.
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Anexa 2 la PHCL nr. 9/28.01.2022

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2022
Sursele de VENITURI :
- Venituri proprii - 800.000 RON
- Cote defalcate din impozitul pe venit -595.000 RON
- Sume defalcate din impozitul pe venit -387.000 RON
- Sume din TVA pt.sistemul descentralizat- 1.192.000 RON
- Sume din TVA pt. echilibrarea bugetelor locale- 1.795.000RON
- Sume din TVA pentru drumuri – 224.000 RON
- Sume repartizate din fondul de rezervă la dispoziția CJ – 456.000 RON

TOTAL VENITURI : 5.449.000 RON
Pe capitole de CHELTUIELI avem :
- Administratie – 1.950.000 RON
- Transferuri -150.000 RON
- Ordine publica si siguranta nationala- 140.000 RON
- Invatamant - 623.000 RON
- Cultura -175.000 RON
- Asistenta sociala- 940.000 RON
- Servicii de dezvoltare locala- 200.000 RON
- Protectia mediului – 550.000 RON
- Transporturi- 461.000 RON
- Fondul de rezerva bugetara – 260.000 RON

TOTAL CHELTUIELI : 5.449.000 RON
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Anexa 1 la PHCL nr.9/28.01.2022

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2021
Sursele de VENITURI :
- Venituri proprii – 768.854 lei
-Cote defalcate din impozitul pe venit- 357.333 lei
-Sume alocate de Consiliul Judetean pt. Echilibrare -494.616 lei
-Sume din TVA pt.sistemul descentralizat- 1.061.157 lei
-Sume din TVA pt. echilibrarea bugetelor locale 2.244.000 lei
-Sume din TVA pentru drumuri- 358.650 lei
-Subventii de la bugetul de stat pentru incalzire- 331.137 lei
-Sume primite din Fondul de Interventie – 469.000 lei
- Subventii PUG – 30.000 lei
- Sume primite prin PNDL – 189.079 lei
- Sume alocate din fondul la dispozitia C.J. Bacau – 570.000 lei

TOTAL VENITURI : 6.873.826 RON
Pe capitole de CHELTUIELI avem :
-Administratie – 1.844.470 lei
-Transferuri- 135.000 lei
-Ordine publica si siguranta nationala- 126.012 lei
-Invatamant-431.950 lei
-Cultura – 171.988 lei
-Asistenta sociala- 1.118.936 lei
-Servicii de dezvoltare locala- 187.575 lei
-Protectia mediului – 442.677 lei
-Transporturi- 1.549.599 lei

TOTAL CHELTUIELI : 6.008.207 lei
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