
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

COMUNA ~IEU 

CONSILIUL LOCAL 

HOT.A.RARE 
privind aprobarea bugetului de venituri ~i cheltuieli al comunei $ieu pe anul 2022 

Consiliul local al comunei $ieu s-a Tntrunit Tn ~edinta ordinara 

Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare a Primarului comunei $ieu, Tn calitate de ini\iator al proectului de hotarare, privind 

aprobarea bugetului de venituri ~i cheltuieli al comunei $ieu, pe anul 2022; 
- Raportul Tntocmit de domnul Suciu Monica-Tunde Inspector superior Tn cadrul Compartimentului financiar 

contabil ~i primarul comunei $ieu privind aprobarea bugetului de venituri ~i cheltuieli al comunei $ieu pe anul 2022; 
-proiectul de hotarare nr. 78 din 06.01 .2022, ini\iat de primarul comunei $ieu; 
- prevederile Legii nr.317 /2021, Legea Bugetului de stat pe anul 2022; 
--adresa ANAF -AJFP Bistri\a-Nasaud nr. BNG_STZ-39/03.01.2022 privind Tnaintarea Deciziei nr. 1 /03.01.2022 

a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Bistrita-Nasaud, privind repartizarea pe unita\i administrativ-teritoriale a 
sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finan\area cheltuielilor descentralizate la nivelul jude\elor, a 
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2022 la Consiliul Jude\ean, 
finan\arii drepturilor asisten\ilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemniza\iile lunare, finan\arii stimulentelor 
educa\ionale acordate copiilor din familii defavorizate Tn scopul stimularii participarii Tn Tnva\amantul pre;,colar , finan\arii 
drepturilor copiilor cu cerin\e educa\ionale speciale integra\i Tn Tnva\amantul de masa , finan\arii Tnva\amantului particular 
;,i eel confesional acreditate pentru drepturile copiilor cu cerin\e educa\ionale speciale integra\i Tn inva\amantul de masa, 
finan\area burselor ;,colare, finan\arii de baza a unita\ilor de inva\amant preuniversitar de stat, finan\area de baza a 
Tnva\amantului particular ;,i eel confesional acreditate, pe anul 2022 ;,i a estimarilor pentru anii 2023-2025; 

-adresa ANAF -AJFP Bistri\a-Nasaud nr. BNG_STZ-159/05.01.2022 privind Tnaintarea Deciziei nr. 3/05.01.2022 
., Administratiei Judetene a Finantelor Publice Bistrita-Nasaud, privind repartizarea pe unita\i administrativ-teritoriale a 
_,umelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale , a sumelor si cotelor defalcate din 
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2022 ;,i a estimarilor pentru anii 2023-2025; 

- adresa nr.882/ 13.01.2022 de la Consiliul Jude\ean Bistri\a-Nasaud , Secretarul general al jude\ului avand ca 
obiect comunicarea Hotararii Consiliului Jude\ean Bistri\a-Nasaud nr.1 din 12.01.2022 privind repartizarea pe unita\i 
administrativ-teritoriale Tn anul 2022 a Fondului la dispozi\ia Consilului Jude\ean Bistri\a-Nasaud ;,i a estimarilor din cola 
de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibtarea bugetelor locale ;,i din sumele din cote 
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor, pe anii 2023-2025; 

- Anuntul privind afi~area proiectului bugetului local de venituri ~i cheltuieli al comunei $ieu pe anul 2022; 
- Procesul-verbal de afi~are a proiectului bugetului local de venituri ~i cheltuieli al comunei $ieu pe anul 2022, la 

sediul Primariei comunei Sieu; 
' -Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Sieu; 

In conformitate cu : · 
- prevederile art. 138 alin. (4) ~i (5) din Constitutia Romaniei ; 
- prevederile Hotararii Consiliului local $ieu nr.22 din 22.04.2021 , privind stabilirea impozitelor ~i taxelor locale, 

datorate de persoanele fizice ~i juridice din comuna $ieu Tn 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.50 din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 



- prevederile art. 7, alin.(13) al Legii nr. 52/2003, pentru transparenta decizionala Tn 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 Ordonanta de Urgenta a Guvenului Romaniei nr.57/2019 din 03.07.2019, privind Codul administrativ 

HOTARA~TE 

Art.1.- (1) Se aproba bugetul general de venituri $i cheltuieli al comunei $ieu, pe anul 2022, la venituri Tn suma 
de 7610 mii lei, la cheltuieli Tn suma de 8659 mii lei , cu un deficit de 1049 mii lei reprezentand disponibilul bugetului 
local al anului precedent, conform anexei nr.1 la prezenta hotarare, (formular cod 11 ); 

(2) Aprobarea bugetului general centralizat de venituri $i cheltuieli al comunei $ieu pe anul 2022, s-a facut cu 
respectarea prevederilor art.14 alin.(7) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile $i completarile ulterioare ; 

Art.2.-(1) Se aproba bugetul local detaliat la venituri pe capitole $i subcapitole, $i la cheltuieli pe capitole, 
subcapitole $i paragrafe, pe anul 2022, la venituri Tn suma de 7506 mii lei, la cheltuieli in suma de 8418mii lei, cu un 
deficit de 912 mii lei reprezentand disponibilul din bugetul local al anului precedent, conform anexei nr. 2 la prezenta 
hotarare, (formular 11/01) ; 

(2) Se aproba bugetul local detaliat la venituri pe capitole $i subcapitole $i la cheltuieli pe capitole, subcapitole $i 
paragrafe, pe sectiuni, dupa cum urmeaza: 

a) sectiunea de functionare cu venituri Tn suma de 4657 mii lei $i cheltuieli Tn suma de 4657mii lei; 
b) sectiunea de dezvoltare cu venituri Tn suma de 2849 mii lei $i cheltuieli in suma de 3761 mii lei cu un deficit 

de 912 mii lei reprezentand disponibilul bugetului local al anului precedent din sectiunea de dezvoltare; 
(3) Se aproba utilizarea excedentului anual al bugetului local al comunei $ieu pe anul 2021 in suma de 912 mii 

lei pentru sectiunea de dezvoltare; 

Art.3.(1) Se aproba bugetul institutiilor publice $i al activitatilor finantate partial din venituri proprii pe anul 2022, 
la venituri in suma de 104 mii lei, la cheltuieli in suma de 241 mii lei, cu un deficit de 137 mii lei, reprezentand disponibilul 
anului precedent, conform anexei nr. 3 , la prezenta hotarare, (formular cod 11/02) ; 

(2) Se aproba bugetul activitatilor finantate partial din venituri proprii pe anul 2022 pe sectiuni, dupa cum 
urmeaza: 

a) sectiunea de functionare cu venituri Tn suma de 104 mii lei $i cheltuieli in suma de 241 mii lei; 
b) sectiunea de, dezvoltare cu venituri Tn suma de O mii lei $i cheltuieli Tn suma de O mii lei; 
(3) Se aproba utilizarea excedentului anual al bugetului activitatilor comunei $ieu finantate integral sau partial din 

venituri proprii pe anul 2021 Tn suma de 137 mii lei, pentru sectiunea functionare; 

Art.4.-Se aproba bugetul creditelor interne pe anul 2022, conform anexei nr. 4, (formular cod 11/03) 

Art.5.-Se aproba bugetul pe titluri de cheltuieliarticole $i aliniate pe anul 2022, conform anexei nr. 5, la prezenta 
hotarare,(formular cod 11/06) ; 

Art.6.-Se aproba programul de investitii publice pe anul 2022 pe grupe de investitii $i surse de finantare din 
prezenta hotarare, conform anexei nr. 6, la prezenta hotarare, (formular cod 14); 

Art.7.- Se aproba fi$a obiectivului, proiectului $i categoriei de investitii, conform anexei nr. 7 la prezenta hotarare 
(formular cod 15); 

Art.8.-Anexele nr.1-7, fac parte integranta din prezenta hotarare; 

Art.9.-Prezenta hotarare intra Tn vigoare la data aducerii la cuno$linta publica prin afi$are la sediul consiliului local 
$i se publica in Monitorul Oficial al Judetului Bistrita-Nasaud; 

Art.1 0. - Prezenta hotarare a fast aprobata de catre Consiliul Local al comunei $ieu, cu respectarea art.139, 
alin.(3), lit.a), alin. (5) lit. a), din Ordonanta de Urgenta a Guvenului Romaniei nr. 57/2019 din 03.07.2019, privind Codul 
administrativ, respectiv cu un numar de __lL voturi ,,pentru" -voturi - ,,impotriva"--=--- ,,abtineri" - din d( 
consilieri prezenti. 



Art.11.-Cu ducerea la 7ndeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei $ieu ~i Compartimentul 
contabilitate- economic, buget-finante, impozite si taxe, achiziti publice administrativ si gospodarire locala; 

Art.12.- Secretarul comunei $ieu ~i Inspector principal Suciu Monica-Tunde, var comunica hotararea cu: 

Vizat CFP, 
3uciu Monica-Tunde 

~ieu la 1 lanuarie 2022 

Nr. 1 

- lnstitutia Prefectului - judetul Bistrita-Nasaud; 
- Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bistrita-Nasaud - Biroul Sinteza ~i Asistenta 

Elaborarii ~i Executiei Bugetelor Locale; 
- Primarul comunei $ieu; 
- Monitorul Oficial al Judetului Bistrita-Nasaud. 
- pagina de Web al UAT - comuna $ieu 

PRESEDINTE DE SEDINT A 
Mihalca loan 

CONTRASEMN~~A, 
Secretar general Al cohiuhei Sieu 




