


 
 

 

 

 

 

                   

 

  

 

 

PROIECT BUGET LOCAL 2022 

 
                  mii lei 

Nr. 

crt. 
Denumire indicator 

Proiect 

2022 

A TOTAL VENITURI PROPRII din care: 139.414 

   - Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 10.558 

  

 - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si 

Municipiului Bucuresti   

7.832 

  
 - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor 

locale 
1.401 

   - Impozite, taxe si alte venituri buget local 8.318 

   - Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 490 

   - Finantarea programului national de dezvoltare locala 10.278 

  

 - Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii 

proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 

aferete perioadei de programare 2014-2020 

13.285 

  
 - Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 

aferente cadrului financiar 2014-2020 
86.890 

   - Excedent an 2020 362 

B TOTAL CHELTUIELI   139.414 

   - cheltuieli de personal 8.690 

   - cheltuieli cu bunuri si servicii 6.655 

   - dobanzi aferente datoriei publice interne directe 43 

   - fondul de rezerva 50 

   - transferuri 400 

   - asistenta sociala 3.617 

   - alte cheltuieli (burse elevi, asociatii si fundatii; sustinerea cultelor, etc.) 1.375 

   - rambursari de credite interne 430 

  
 - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 

financiar 2014-2020 
100.338 

   - cheltuieli de capital  17.816 

1 CAP.51.02 - Autoritati publice si actiuni externe  6.716 
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   - cheltuieli de personal 4.855 

   - cheltuieli cu bunuri si servicii 1.086 

   - rambursari de credite interne 430 

   - alte cheltuieli (Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate) 100 

   - cheltuieli de capital  245 

2 CAP.54.02 - Alte servicii publice generale 366 

   - cheltuieli de personal 300 

   - cheltuieli cu bunuri si servicii 16 

   - fondul de rezerva 50 

3 CAP.55.02 - Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi  44 

  
 - cheltuieli cu bunuri si servicii-comisioane  si alte costuri aferente 

imprumuturilor interne 
1 

   - dobanzi aferente datoriei publice interne directe 43 

4 CAP.61.02 - Ordine publica si siguranta nationala 630 

   - cheltuieli de personal 580 

   - cheltuieli cu bunuri si servicii 50 

5 CAP.65.02 - Invatamant 30.081 

   - cheltuieli cu bunuri si servicii 1.652 

   - asistenta sociala 256 

   - alte cheltuieli (burse elevi) 975 

  
 - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 

financiar 2014-2020 
19.701 

   - cheltuieli de capital  7.497 

6 CAP.66.02 - Sanatate 19.135 

   - cheltuieli de personal 490 

   - cheltuieli cu bunuri si servicii 27 

  
 - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 

financiar 2014-2020 
18.600 

   - cheltuieli de capital  18 

7 CAP.67.02 - Cultura, recreere si religie  26.911 

   - cheltuieli de personal 265 

   - cheltuieli cu bunuri si servicii 197 

   - transferuri 400 

   - alte cheltuieli (asociatii si fundatii; sustinerea cultelor) 300 

  
 - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 

financiar 2014-2020 
25.415 

   - cheltuieli de capital 334 

8 CAP.68.02 - Asigurari si asistenta sociala  5.561 

   - cheltuieli de personal 2.200 

   - asistenta sociala 3.361 

9 CAP.70.02 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica  34.017 



   - cheltuieli cu bunuri si servicii 1.013 

  
 - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 

financiar 2014-2020 
30.953 

   - cheltuieli de capital 2.051 

10 CAP.74.02 - Protectia mediului   1.508 

   - cheltuieli cu bunuri si servicii 1.508 

11 CAP.84.02 - Transporturi  14.445 

   - cheltuieli cu bunuri si servicii 1.105 

  
 - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 

financiar 2014-2020 
5.669 

   - cheltuieli de capital 7.671 

C EXCEDENT/DEFICIT 0 

 
 NOTA 

 Prezentul proiect de buget este aferent veniturilor proprii ale U.A.T. orașul Pucioasa estimate 

a se încasa în anul 2022, excedentului bugetar aferent anului 2021, sumelor alocate de Administrația 

Județeana a Finanțelor Publice D-ța (cote si sume defalcate din impozitul pe venit, sume defalcate 

din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor 

și sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale), subvențiilor de 

la alte nivele ale administrației publice și sumelor ce urmeaza a fi primite de la UE/alți donatori în 

contul plaților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020.  

 Proiectul de buget va fi completat cu sumele ce vor fi alocate de Consiliul Județean 

Dambovita. 

 

 

 
  PRIMAR                                     SEF SERV. ADMINISTRATIE LOCALA,                     

         ing. Ana Constantin Emilian                                                  ec.Pintea Daniela        



 

 

U.A.T. ORASUL PUCIOASA 

Nr. 555/11.01.2022    

 

 

Raport  

privind fundamentarea proiectului de buget local pe anul 2022 

 

 

La fundamentarea bugetului pe anul 2022 s-au avut in vedere prevederile Legii 317/2021 

privind Legea bugetului de stat pe anul 2022 si prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice 

locale. 

 

  ■ art.5 Veniturile şi cheltuielile bugetelor locale 

    “(1) Veniturile bugetare locale se constituie din: 

    a) venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri şi cote 

defalcate din impozitul pe venit; 

    b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat; 

    c) subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete; 

    d) donaţii şi sponsorizări; 

    e) sume primite de la Uniunea Europeană şi/sau alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi 

prefinanţări. 

    (2) Fundamentarea veniturilor proprii ale bugetelor locale se bazează pe constatarea, evaluarea 

şi inventarierea materiei impozabile şi a bazei de impozitare în funcţie de care se calculează 

impozitele şi taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate şi a veniturilor obţinute din acestea, 

precum şi pe alte elemente specifice, în scopul evaluării corecte a veniturilor. Donaţiile şi 

sponsorizările se cuprind, prin rectificare bugetară locală, în bugetul de venituri şi cheltuieli 

numai după încasarea lor. 

    (3) Fundamentarea, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetelor locale pe ordonatori 

de credite, pe destinaţii, respectiv pe acţiuni, activităţi, programe, proiecte, obiective, se efectuează 

în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, cu priorităţile 

stabilite de acestea, în vederea funcţionării lor şi în interesul colectivităţilor locale respective. 

   (4) Fundamentarea şi aprobarea cheltuielilor bugetelor locale se efectuează în strictă corelare 

cu posibilităţile reale de încasare a veniturilor bugetelor locale, estimate a se realiza.” 

   

                   mii lei 

 

Nr. 

crt. 
Denumire indicator 

Proiect 

2022 

A TOTAL VENITURI PROPRII din care: 139.414 

   - Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 10.558 

  

 - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si 

Municipiului Bucuresti   

7.832 

  
 - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor 

locale 
1.401 

   - Impozite, taxe si alte venituri buget local 8.318 

   - Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 490 

   - Finantarea programului national de dezvoltare locala 10.278 

  

 - Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii 

proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 

aferete perioadei de programare 2014-2020 

13.285 



  
 - Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 

aferente cadrului financiar 2014-2020 
86.890 

   - Excedent an 2020 362 

B TOTAL CHELTUIELI   139.414 

   - cheltuieli de personal 8.690 

   - cheltuieli cu bunuri si servicii 6.655 

   - dobanzi aferente datoriei publice interne directe 43 

   - fondul de rezerva 50 

   - transferuri 400 

   - asistenta sociala 3.617 

   - alte cheltuieli (burse elevi, asociatii si fundatii; sustinerea cultelor, etc.) 1.375 

   - rambursari de credite interne 430 

  
 - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 

financiar 2014-2020 
100.338 

   - cheltuieli de capital  17.816 

1 CAP.51.02 - Autoritati publice si actiuni externe  6.716 

2 CAP.54.02 - Alte servicii publice generale 366 

3 CAP.55.02 - Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi  44 

4 CAP.61.02 - Ordine publica si siguranta nationala 630 

5 CAP.65.02 - Invatamant 30.081 

6 CAP.66.02 - Sanatate 19.135 

7 CAP.67.02 - Cultura, recreere si religie  26.911 

8 CAP.68.02 - Asigurari si asistenta sociala  5.561 

9 CAP.70.02 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica  34.017 

10 CAP.74.02 - Protectia mediului   1.508 

11 CAP.84.02 - Transporturi  14.445 

C EXCEDENT/DEFICIT 0 

 

Prezentul proiect de buget va fi completat cu sumele ce vor fi alocate de Consiliul Judetean 

Dambovita. 

 

                                 

 

 

 

                          

Primar,           Sef serviciu administratie locala 

     ing. Ana Constantin Emilian            ec. Pintea Daniela 


