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RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND INTOCMIREA PROIECTULUT

BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022

Avind in vedere prevederile Legii nr 27312006 privind finantele publice locale, , avind in

vedere faptul ca bugeiul unei UAT este constituit din venituri si cheltuieli, s-a procedat in

consecinta la analizarea cu male atentie a acestor doua componente.

Astfel s-a constatat ca }a livelul anu|2022 se previzioneaza a se incasa total venituri pe

cele rloua sectiuni SF in suma de 3.193.3 mii lei. Acestea provin in principal din :

- Impozit pe venit din translbrul proprietatilor imobiliare

- Impozit pe cladiri persoane ft'zice
- Impozit pe cladiri persoane juridice
- Impozit pe teren persoane ftzice
- Impozit pe teren persoane juridice
- hnpozit pe terenul extravilan
- Taxe de timblu
- Alte taxe pe servicii
- Impozit pe mijloacele de transport ale persoanelor fizice

- Impozit pe mijloacele de transpott ale persoanelor juridice

- Venituri din concesiuni si inchirieri
- Venituri din amenzi
- Alte venituri
- Veuituri din valorificarea unor bunuri ale instit. publice

- Subventii de la bugetul de stat privind sanatatea

- Ajutorul pentru incalzirea locuintei

Asteptam distribuirea sume de la bugetul de stat pt SD: in anul 2021 au

urmatoarele sume:
- Cote defalcate din IVG
- Sume defalcate din TVA

8.4 mii lei
83.8 mii lei

224.0 mii lei
139.3 mii lei
68.6 mii lei

1.135.5 mii lei
7.1 mii lei

97.4 mlilei
164.7 miilei

53.7 mii lei
12.1 mii lei

128.5 mii lei
844.1mii lei

0.0 mii lei
114.5 mii lei
111.0 mii lei

fost primite

2.595.97 mii lei
2.181.21mii lei

Mentionez ca excedentul bugetar pe cale il avem pentru anul2022 este in suma de

2.446.06 mii lei,

Estimam ca total sume disponibile pentru Bugetul local pentru antl2022

3193.3 + 2595.97 + 2l8l.2l + 2.446.06 = 10.416.54 mii lei



Din SF se previzio:neaza ca si cheltuieli:

'[IT'LUL I CHELTUIELI DE I'ERSONAL (10):

TI'ILUL rr BUNURI Sl SERVICII (20):

TTTLUL iX ASTS',TENTA SOCIALA (s7):

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59):

1.829.3 MII LE,I

2.606.8 MII LEI

422,5 MII LEI

220.4 MII LEI

Total cheltuieli SF 1.829.3 mii + 2.606.8 mii + 422.5 mii + 220.4 mii = 5.079 mii lei

La SD se previzioneaz^ proiecte si executii de lucrari in suma de 5.337.54 mii lei.

Total SB + SD :5.079 mii lei + 5.337.54 mii lei = 10.416.54 mii lei
Drept pentru care supunem aprobarii Consiliului Local, Proiectul de hotarire

initiat de domnul primar, privind aprobarea PAAP pe anul2022, urmind ca acesta sa

fie modificat odata cu aprobarea bugetului Comunei Jamu Mare

Contabil,
Kovacs-Cz iczerr Anisoara
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