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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BIHOR 

COMUNA TARCEA 

PRIMAR 

 

P R O I E C T     D E     H O T Ă R Â R E  

Nr.6 din 21.02.2022  

privind adoptarea bugetului Comunei Tarcea pe anul 2022 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TARCEA, întrunit în şedinţa ordinară din 

data de __.__.____; 

 

Având în vedere: 

-Referatul de aprobare nr.11 din 21.01.2022 al Primarului Comunei Tarcea, dl.Anton-

Arpad VAJNA; 

-Raportul de specialitate nr.12 din 21.01.2022 al domnului Mirel BĂICAN, inspector 

în compartimentul financiar-contabil; 

- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tarcea; 

 

Luând în considerare: 

-Estimarea realizării veniturilor  proprii pe anul 2022; 

-Decizia nr. 1 din data de 12 ianuarie 2022 a Administrației Județene a Finanțelor 

Publice Bihor  prin care ni se comunică sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru echilibrarea bugetelor locale, sumele aferente cotelor din impozitul pe venit estimat a 

fi încasat la bugetul de stat, la nivelul fiecărei unități administrativ teritoriale, în anul 2022, în 

baza prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2022, nr.317/2021;  

 

Vîzând prevederile: 

-Legii nr.317/2021, a bugetului de stat pe anul 2022; 

-art. 19 alin.(1) lit. a) şi 39 alin. (6) din Legea nr. 273/2006, privind  finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare; 

-art.87 alin.(3) și (5), art.88, art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a), ale dispozițiilor 

art.139 alin.(3) lit.a) coroborate cu art.136 alin.(1) și cele ale art.243 alin.(1) lit.a) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările 

și completările ulterioare; 

           -art.6 alin.(1) și (2) din Normele Metodologice din 25 aprilie 2001 privind  condițiile 

de încadrare, drepturile și obligațiile  asistentului personal al persoanei cu handicap aprobate 

prin Hotărărea Guvernului  nr.427/2001 cu modificările ulterioare; 

 

În temeiul dispoziţiilor art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; 

 

Cu __ voturi ”pentru”, __ voturi ”împotrivă” şi 0 ”abțineri” din cei  __ consilieri prezenţi; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1.-Se aprobă bugetul Comunei Tarcea pe anul 2022 la suma de 5.305,18 mii lei la 

partea de venituri, respectiv la suma de 8.366,18 mii lei la partea  de cheltuieli  conform 

Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2.-Se aprobă bugetul Comunei Tarcea pe anul 2022 - Secțiunea de funcționare 

la suma de 4.045,68 mii lei la partea de venituri, respectiv la suma de 4.045,68 mii lei la 

partea de cheltuieli, conform Anexei nr. 1.a, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

Art.3.-Se aprobă bugetul Comunei Tarcea pe anul 2022 - Secțiunea de dezvoltare la 

suma de 1.259,50 mii lei la partea de venituri, respectiv la suma de 4.320,50 mii lei la 

partea de cheltuieli,  conform Anexei nr. 1.b, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

Art.4.-Se aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau 

partțial din venituri proprii pe anul 2022 - Secțiunea de funcționare la suma de 132,00 mii 

lei la partea de venituri, respectiv la suma de 251,33 mii lei la partea de cheltuieli. 

 

Art.5.- Se aprobă un numar de 8 asistenţi personali pentru persoanele cu handicap 

grav şi un număr de 19 indemnizaţii cuvenite persoanelor cu handicap grav. Salarizarea 

asistenţilor personali se face cu respectarea prevederilor art.42 alin.(4) din Legea 448/2006, 

iar plata îndemnizaţiei lunare cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu 

handicap grav, adulţilor cu handicap grav, ori reprezentanţilor legali ai acestora, în 

conformitate cu prevederile art.43 din aceeaşi Lege. 

 

Art.6.-Se aprobă suma de 3061 mii lei, constitutiă la bugetul local din excedentul 

anilor precedenţi, în vederea utilizării pentru sectiunea de dezvoltare . 

 

Art.7.-Se aprobă suma de 119,33 mii lei, constituită  la bugetul instituţiilor publice 

finanţate din venituri proprii și subvenţii din excedentul anilor precedenţi în vederea utilizării 

pentru  acoperirea cheltuielilor secţiunii de funcţionare. 

 

Art.8.-Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează primarul 

Comunei Tarcea. 

 

Art.9.-Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului-Judeţului Bihor, 

    - Primarului comunei Tarcea, 

    - Compartimentului financiar contabil, 

    - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor 

    - Se afişează, 

    - La dosar. 

 

Inițiator:    Avizat pentru legalitate: 

Primar,    Secretar general, 

Anton-Arpad VAJNA  Elisabeta BĂICAN 
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ROMÂNIA       Anexa nr.1 la 

JUDEŢUL BIHOR      Proiectul nr.6/21.01.2022 

COMUNA TARCEA 

  
                              

     BUGETUL COMUNEI TARCEA  

           PE ANUL 2022     

 

  - BUGET LOCAL -02- 

 

- mii lei - 

INDICATOR 

 

Cod 

 

Buget 

inițial 

Influențe    

+ 

Influențe     

- 

Buget 

rectificat 

Impozit pe venit o3.02 10.00  - - - 

Cote si sume defal. imp.pe venit o4.02 1442.00  - - - 

Impozite și taxe de la populație o7.02 540.00  - - - 

Sume defalcate din TVA 11.02 1325.00  - - - 

Taxe pe utilizarea bunurilor 16.02 265.00  - - - 

Venituri din proprietate 30.02 30.00  - - - 

Venituri din prest. serv. și alte activități 33.02 70.00  - - - 

Amenzi, penalități și confiscări 35.02 199.00  - - - 

Diverse venituri 36.02 153.00  - - - 

Donatii si sponsorizari 37.02 0.00  - - - 

Subvenții de la bugetul de stat 42.02 24.18  - - - 

Subvenții de la alte administrații 43.02 0.00  - - - 

Sume primite de la UE-prefinanțări 48.02 1247.00  - - - 

TOTAL VENITURI 5305.18  - - - 

Administrația executivă 51.02 1611.50  - - - 

         - cheltuieli de personal Titlu 10 1034.00  - - - 

         - bunuri și servicii Titlu 20 577,50  - - - 

Alte servicii publice 54.02 26.90  - - - 

          - fonduri de rezervă Titlu 50 26.90  - - - 

Ordine publică 61.02 50.00  - - - 

          - bunuri și servicii Titlu 20 50.00  - - - 

Învățământ 65.02 1963.90  - - - 

          - bunuri și servicii Titlu 20 497.90  - -- - 

          - asistență socială Titlu 57 15.00  - - - 

          - proiecte finanțare UE Titlu 58 1397.00  - - - 

          - alte cheltuieli Titlu 59 54.00  - - - 

Sănătate 66.02 155.00  - - - 

          - bunuri și servicii Titlu 20 25.00  - - - 

          - proiecte finanțare guv. Titlu 58 130.00  - - - 

Cultură, recreere și religie 67.02 2117.20  - - - 

          - cheltuieli de personal Titlu 10 91.20  - - - 

          - bunuri și servicii Titlu 20 280.00  - - - 

http://www.tarcea.ro/
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          - proiect cu finanțare UE Titlu 58 276.00  - - - 

          - cheltuieli de capital Titlu 71 1470.00  - - - 

Asistența socială 68.02 670.18  - - - 

          - cheltuieli de personal Titlu 10 236.00  - - - 

          - bunuri și servicii Titlu 20 50.00  - - - 

          - asistență socială Titlu 57 384.18  - - - 

Servicii și dezvoltare publică 70.02 642.00  - - - 

          - cheltuili de personal Titlu 10 44.00  - - - 

          - bunuri și servicii Titlu 20 430.00  - - - 

          - transferuri catre ADI Titlu 55 15.00  - - - 

          - proiect cu finanțare UE Titlu 58 153.00  - - - 

          - cheltuieli de capital Titlu 71 80.00  - - - 

Protecția mediului 74.02 152.50  - - - 

          - bunuri și servicii Titlu 20 150.00  - - - 

          - transferuri către ADI Titlu 55 2.50  - - - 

Transporturi și comunicații 84.02 977.00  - - - 

          - bunuri și servicii Titlu 20 100.00  - - - 

          - transferuri către ADI Titlu 55 47.00  - - - 

          - proiect cu finanțare guv. Titlu 58 80.00  - - - 

          - cheltuieli de capital Titlu 71 750.00  - - - 

TOTAL CHELTUIELI 8366.18  - - - 

DEFICIT 99.02 3061.00  - - - 

2 -        
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ROMÂNIA       Anexa nr.1a la 

JUDEŢUL BIHOR      Proiectul nr.6/21.01.2022 

COMUNA TARCEA 

 

 

BUGETUL COMUNEI TARCEA 

 PE ANUL 2022 

 

 - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE -        

  

            - mii lei - 

INDICATOR Cod 
 

Buget 

inițial 

Influențe     

+ 

Influențe     

- 

Buget 

rectificat 

Impozit pe venit O3.02 10.00  - - - 

Cote si sume defal. din imp.pe venit O4.02 1442.00  - - - 

Impozite si taxe de la populație O7.02 540.00  - - - 

Sume defalcate din TVA 11.02 1325.00  - - - 

Taxe pe utilizarea bunurilor 16.02 265.00  - - - 

Venituri din proprietate 30.02 30.00  - - - 

Venituri din prest. serv. si alte act. 33.02 70.00  - - - 

Amenzi,penalitati si confiscari 35.02 199.00  - - - 

Diverse venituri 36.02 153.00  - - - 

Vărsăminte din secț. de funcționare 37.02 -12,50 - - - 

Subventii de la bugetul de stat 42.02 24,18 - - - 

Subvenții de la alte administrații 43.02 0.00  - - - 

TOTAL VENITURI  4045,68 - - - 

Administrația executivă 51.02 1611.50  - - - 

         - cheltuieli de personal Titlu 10 1034.00  - - - 

         - bunuri și servicii Titlu 20 577,50  - - - 

Alte servicii publice 54.02 26.90  - - - 

          - fonduri de rezervă Titlu 50 26.90  - - - 

Ordine publică 61.02 50.00  - - - 

          - bunuri și servicii Titlu 20 50.00  - - - 

Învățământ 65.02 566.90  - - - 

          - bunuri și servicii Titlu 20 497.90  - - - 

          - asistență socială Titlu 57 15.00  - - - 

          - alte cheltuieli Titlu 59 54.00  - - - 

Sănătate 66.02 25.00  - - - 

          - bunuri și servicii Titlu 20 25.00  - - - 

Cultură, recreere și religie 67.02 371.20  - - - 

          - cheltuieli de personal Titlu 10 91.20  - - - 

          - bunuri și servicii Titlu 20 280.00  - - - 

Asistența socială 68.02 670.18  - - - 

          - cheltuieli de personal Titlu 10 236.00  - - - 
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          - bunuri și servicii Titlu 20 50.00  - - - 

          - asistență socială Titlu 57 384.18  - - - 

Servicii și dezvoltare publică 70.02 474.00  - - - 

          - cheltuili de personal Titlu 10 44.00  - - - 

          - bunuri și servicii Titlu 20 430.00  - - - 

Protecția mediului 74.02 150.00  - - - 

          - bunuri și servicii Titlu 20 150.00  - - - 

Transporturi și comunicații 84.02 100.00  - - - 

          - bunuri și servicii Titlu 20 100.00  - - - 

TOTAL CHELTUIELI 4045.68  - - - 
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ROMÂNIA       Anexa nr.1b la 

JUDEŢUL BIHOR      Proiectul nr.6/21.01.2022 

COMUNA TARCEA 

                            

 

BUGETUL COMUNEI TARCEA 

PE ANUL 2022 

            

      

- SECȚIUNEA DE  DEZVOLTARE - 

 

                                                                                                                   - mii lei - 

INDICATOR Cod 

 

Buget 

inițial 

 

Influențe 

+ 

 

Influențe 

- 

 

Buget 

rectificat 

Sume defalcate din TVA 11.02.07 - - - - 

Vărsăminte din secț. de funcț. 37.02.04 12.50  - - - 

Subvenții de la bugetul de stat 42.02.20 - - - - 

Subvenții de la alte administrații 43.02.31 - - - - 

Sume primite FEADR 48.02.04 1247.00  - - - 

TOTAL VENITURI  1259.50  - - - 

Învățământ 65.02 1.397.00 - - - 

            - proiecte cu finanțare UE Titlu 58 1.397.00  - - - 

Sănătate 66.02 130.00  - - - 

            - proiecte cu finanțare guv. Titlu 58 130.00  - - - 

Cultură 67.02 1746.00  - - - 

            - proiecte cu finanțare UE Titlu 58 276.00  - - - 

            - cheltuieli de capital Titlu 71 1.470.00 - - - 

Sercicii și dezvoltare publică 70.02 168.00  - - - 

            - transferuri catre ADI Titlu 55 15.00  - - - 

            - proiecte cu finanțare UE Titlu 58 153.00  - - - 

Protecția mediului 74.02 2.50  - - - 

           - transferuri catre ADI    Titlu 55 2.50  - - - 

Transporturi și comunicații 84.02 877.00   - - 

            - transferuri către ADI Titlu 55 47.00  - - - 

            - proiecte cu finanțare guv. Titlu 58 80.00  - - - 

            - cheltuieli de capital Titlu 71 750.00  - - - 

TOTAL CHELTUIELI  4320.50  - - - 

DEFICIT 99.02 3061.00  - - 3061.00  
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ROMÂNIA       Anexa nr.2 la 

JUDEŢUL BIHOR      Proiectul nr.6/21.01.2022 

COMUNA TARCEA 

 

                            

 

 

 

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE   

ȘI ACTIVITĂȚILOR  FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII  

PE ANUL 2022 

            

      

- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE - 

 

                                                                                                                  - mii lei - 

INDICATOR Cod 

 

Buget 

inițial 

 

Influențe 

+ 

 

Influențe 

- 

 

Buget 

rectificat 

Venituri din proprietate 30.10 122,00    

Alte venituri 36.10 10,00    

TOTAL VENITURI  132,00    

Agricultură, silvicultură și 

vânătoare 83.10 251,33    

         - bunuri și servicii Titlu 20 251,33    

TOTAL CHELTUIELI  251,33    

DEFICIT 99,10 119,33    
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BIHOR      

COMUNA TARCEA        

Nr.11 din 21.01.2022      

 

        

       

 

R E F E R A T     D E     A P R O B A R E 

la proiectul de hotărâre privind adoptarea bugetului Comunei Tarcea pe anul 2022 

 

Având în vedere: 

-Estimarea realizării veniturilor  proprii pe anul 2022; 

-Decizia nr. 1 din data de 12 ianuarie 2022 a Administrației Județene a Finanțelor 

Publice Bihor  prin care ni se comunică sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru echilibrarea bugetelor locale, sumele aferente cotelor din impozitul pe venit estimat a 

fi încasat la bugetul de stat, la nivelul fiecărei unități administrativ teritoriale, în anul 2022, în 

baza prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2022, nr.317/2021;  

 

Vîzând prevederile: 

-Legii nr.317/2021, a bugetului de stat pe anul 2022; 

-art. 19 alin.(1) lit. a) şi 39 alin. (6) din Legea nr. 273/2006, privind  finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare; 

-art.87 alin.(3) și (5), art.88, art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a), ale dispozițiilor 

art.139 alin.(3) lit.a) coroborate cu art.136 alin.(1) și cele ale art.243 alin.(1) lit.a) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările 

și completările ulterioare; 

           -art.6 alin.(1) și (2) din Normele Metodologice din 25 aprilie 2001 privind  condițiile 

de încadrare, drepturile și obligațiile  asistentului personal al persoanei cu handicap aprobate 

prin Hotărărea Guvernului  nr.427/2001 cu modificările ulterioare; 

 

    În temeiul dispozițiilor art.136 alin.(8) lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

P R O P U N E M : 

 

 

Aprobarea  proiectului de hotărâre privind adoptarea bugetului Comunei 

Tarcea pe anul 2022. 

 

 

Primar, 

Anton-Arpad VAJNA 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BIHOR      

COMUNA TARCEA        

Nr.12 din 21.01.2022  

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 

 la  proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului Comunei Tarcea pe anul 2022 
 

 

 Având în vedere Decizia nr.1 din 12 ianuarie 2022 a  Administrației Județene a 

Finanțelor Publice Bihor privind repartizarea pe unități administrativ-teritoiriale a: 

 sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată  pentru echilibrarea 

bugetelor locale,  

 sumelor aferente cotelor din impozitul pe venit estimat a fi încasat la 

bugetul de stat, la nivelul fiecărei unități administrativ teritoriale, în anul 

2022, în baza prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2022, 

nr.317/2021. 

 Ținând cont de Decizia nr.2/12 ianuarie 2022 a  Administrației Județene a Finanțelor 

Publice Bihor privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a: 

 sumelor aferente cotei de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județului,  

 sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 

bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municiiilor și județului estimate pe 

anii 2023-2024-2025.  

Potrivit prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2022, nr.317/2021, respectiv 

Anexei nr.7 la Decizia nr.1/12 ianuarie 2022, adresei Ministrului Finanțelor/Cabinet Ministru, 

nr.468182/29.12.2021, Ordinului ministrului finanțelor nr.8/04.01.2022, pentru aprobarea 

modelului de calcul privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, 

orașelor și municipiilor, prevăzute în anexa nr.7 la Legea bugetului de stat pe anul 2022, 

nr.217/2021 și a sumelor prevăzute la art.6 alin.(3) din lege, constituite la nivelul fiecărui 

județ, au fost repartizate pentru Comuna Tarcea următoarele sume: 

- 828,00 mii lei - cod 04.02.01 - reprezentând sume aferente cotei de 14% din 

impozitul pe venit estimat pe anul 2022 cf.art.6 alin.(3) lit.a) și b) din Legea nr.317/2021;  

- 614,00 mii lei -  cod 04.02.04  - reprezentând sume aferente cotei de 15%, respectiv 

63% din impozitul pe venit estimat pe anul 2022 - conform art.6 alin.(1) lit.a) și b) din Legea 

nr.317/2021. 

- 619,00 mii lei - cod 11.02.02 - reprezentând estimări de sume defalcate din taxa pe 

valoarea adaugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 

oraşelor, municipiilor pentru anul 2022. 

- 706,00 mii lei - cod 11.02.06 - reprezentând taxă pe valoarea adăugată din sume 

defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale conform Anexei 7 și Ordinului MF nr.8/2022; 

Nu s-au repartizat până la data întocmirii prezentului raport sume din tva  conform 

art.104 alin.2 lit.b-d din Legea educației naționale nr.1/2011, cu completările și modificările 

ulterioare pe anul 2022, pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate. 

După comunicarea sumelor repartizate prin Decizie a AJFP Bihor, acestea se vor 

cuprinde în bugetul Comunei Tarcea.  

Având în vedere Adresa nr.154/20.01.2022, depusă de Școala gimnazială nr.1 Tarcea, 

prin care solicită fonduri complementare de la budetul local, pentru finanțarea unor servivii și 

lucrări,  
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Ținând cont de debitele înregistrate în evidențele instituției din impozitele pe clădiri, 

terenuri intravilane și extravilane, impozitele pe mijloacele de transport, chirii, autorizații, 

prestări servicii, amenzi, subvenții, alte impozite, taxe - venituri estimate a fi încasate în anul 

2022,  în sumă de 2538,18 mii lei, precum și sumele repartizate din taxa pe valoarea adăugată 

și impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, bugetul Comunei Tarcea se 

stabilește la suma de 5.305,18 mii lei la partea de venituri și 8.366,18 mii lei la partea de 

cheltuieli. 

 

Excedentul bugetului local în sumă de 3.061 mii lei, aferent anilor precedenți se va 

utiliza în cursul anului 2022 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare și pentru 

acoperirea eventualelor goluri de casă la secțiunea de funcționare. 

 

1). Capitolul 51.02 - Autorități executive                                                        1.611,50 mii lei 

 din care: 

 cheltuieli de personal                                                                     1.034,00 mii lei  

 cheltuieli de bunuri si servicii necesar pentru                                             

funcționare (furnituri de birou, iluminat, mat.pt.curățenie, încălzire, 

apă, piese de schimb, carburanți, telefon, internet, poștă,  legislație,  

întreținere siteuri, închirieri programe, mentenață  calculatoare, 

reparații curente, pregătire profesională, protecția muncii, obiecte 

de inventar, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare.     577,50 mii lei 

 

2) . Capitolul 54.02 - Alte servicii publice generale                                            26,90 mii lei 

 

 fond de rezervă la dispoziția consiliului local                                     26,90 mii lei 
  

3).Capitolul 61.02 - Ordine publică și siguranță națională                                50,00 mii lei  

din care: 

 cheltuieli de bunuri și servicii pentru protecția contra incendiilor     10,00 mii lei 

 cheltuieli de bunuri și servicii în domeniul ordinii publice și  

siguranței naționale(ajutoare urgențe, pentru sistemul de  

supraveghere stradală cu camerele video).                                          40,00 mii lei                                                           

 

4) . Capitolul 65.02 - Învățământ                                                                    1.963,90 mii lei  
  

Până la data întocmirii prezentului raport de specialitate nu s-au alocat sume din taxa 

pe valoarea adăugată pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de 

stat pentru cheltuieli descentralizate conform art.104 alin.2 lit.b-d din Legea educației 

naționale nr.1/2011, cu completările și modificările ulterioare. 

Din veniturile bugetului local s-a alocat suma de 566,90 mii lei - la dispoziția 

Primăriei  pentru finanțarea complementară a cheltuielilor de la unitatea de învățământ, după 

cum urmează: 

 naveta cadrelor didactice                                                                     53,00 mii lei  

 examinare medicală obligatorie                                                            1,60 mii lei 

 instalare camere supraveghere Școala cu clasele I-VIII Adoni          24,00 mii lei 

 reparații Școala Tarcea - clădirea A - interior                                   110,00 mii lei 

 cheltuieli cu prestările de servicii cu privire la întreținerea  

curățeniei în cele trei școli, cele trei grădinițe de copii din 

localitățile Tarcea, Adoni și Galoșpetreu și Școala după școală  

din localitatea Galoșpetreu                                                                                     210,00 mii lei               

http://www.tarcea.ro/
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 finanțarea stimulentului educațional, sub formă de tichete sociale,  

stabilit de Legea nr.248/2015,                                                              12,00 mii lei                                                                          

 finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale  

integrați în învățământul de masă (CES)                                             3,00 mii lei  

 finanțarea cheltuielilor cu bursele acordate elevilor din unitățile  

de învățământ preunivessitar de stat de la nivelul comunelor, 

orașelor, municipiilor                                                                         54,00 mii lei 

 extindere și modernizare Școala cu clasele I-VIII, 

sat Galoșpetreu, comuna Tarcea - proiect POR-FEDR                1.397,00 mii lei                        

  

Pentru funcționarea centrului Școală după școală din localitatea Galoșpetreu este necesară 

suma de                                                                                                                   99,30 mii lei                

din care: 

 pentru încălzit, iluminat                                                     3,30 mii lei 

 apă, salubrizare, abonament internet                                                     1,00 mii lei 

 reparații curente                                                                                     5,00 mii lei                                       

 contribuția lunară (pentru hrană, rechizite și costurile  

salariale a două persoane cu căte 5 ore/zi.                                         90,00 mii lei                                                              

   

5) .Capitolul 66.02 - Sănătate                          155,00 mii lei     

                        din care: 

 cheltuieli de bunuri și servicii  pentru triaj la școlile din  

comuna Tarcea,  testare alte servicii neprevăzute.            25,00 mii lei 

 cheltuieli SD la proiectul : Creșterea eficienței energetice în 

clădirile publice din comuna Tarcea, județul Bihor-  

Dispensar uman                                                                              130,00 mii lei      
                          

6) .Capitolul 67.02 - Cultură, recreere și religie                                            2.117,20 mii lei 

      din care: 

 cheltuieli de personal, pentru doi angajați la Căminul cultural,  

 respectiv la Baza sportivă               91,20 mii lei 

 cheltuieli cu bunuri și servicii(iluminat, apă, serv.de întreț și funcț.)        

 la cele trei cămine culturale, trei capele mortuare și Baza sportivă    17,00 mii lei 

 reparații curente la gardul din fața Primăriei, amenajarea și betonarea     

 terenului de sport și montarea ierbii artificiale                                 170,00 mii lei    

 cheltuieli cuprinse pentru zilele comunei                                            90,00 mii lei  

 cheltuieli cu bunuri de natura obiectelor de inventar                            3,00 mii lei 

 reabilitarea, modernizarea și dotarea Căminului cultural    

 din localitatea Galoșpetreu - program PNDR                                   276,00 mii lei 

 reabilitare și modernizare Cămin cultural Tarcea - fd.proprii          390,00 mii lei 

 amenajare parcuri și terenuri de joacă în comuna Tarcea                    

 (satele Tarcea, Adoni și Galoșpetreu) - fd.proprii                         1.000,00 mii lei 

 amenajare alee pietonală centru Tarcea - fd.proprii                           80,00 mii lei 

                                                       

7) .Capitolul 68.02 - Asigurări și asistență socială                                           670,18 mii lei   

din care: 

 cheltuieli de personal, asigurat din taxa pe valoarea adăugată  

pentru un număr de opt angajați,  asistenți ai persoanelor  

cu hamdicap grav                                                                               236,00 mii lei   

 cheltuieli de bunuri și servicii pentru plata ajutoarelor de 
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înmormântare ai persoanelor beneficiare de ajutor social,  

ajutoare de urgență, cadouri, bani de fidelitate pt.cuplurile  

care au împlinit 50, 55, 65 ani de la căsătorie                                     50,00 mii lei    

 

 

 cheltuieli cu plata indemnizațiilor lunare ai persoanelor  

cu handicap grav  19 persoane, asigurat din taxa pe valoarea   

adăugată (314 mii asigurat din tva și 46 mii lei din fd.proprii)         360,00 mii lei 

 cheltuieli cu ajutoarele sociale pentru încălzirea locuinței cu lemne 

asigurate de către AJPIS Bihor                                                            24,18 mii lei 

       

   Propun aprobarea unui număr de 8 posturi de asistenți personali și indemnizațiile 

pentru 19 persoane cu handicap grav. 
                    

             

8) .Capitolul 70.02 - Servicii de dezvoltare publică                                          722,00 mii lei   

din care: 

 cheltuieli de personal                                                                          45,00 mii lei 

 cheltuieli de bunuri și servicii  iluminat public,  

 întreținere și funcționare, reparații în cele trei sate                           229,00 mii lei 

 alte bunuri și servicii de funcționare                                                   50,00 mii lei 

 transferuri - cotizații anuale                                                                15,00 mii lei 

 reparații curente la clădiri                                                                 150,00 mii lei 

 proiect: Înființare rețea gaze naturale în comuna Tarcea 

 (satele Tarcea, Adoni și Galoșpetreu)-MLPDA                                153,00 mii lei 

 proiect: Achiziționare remorcă  și utilaje - fd.proprii                    80,00 mii lei

  

9).Capitolul 74.02 - Protecția mediului                                                              152,50 mii lei 

din care: 

 cheltuieli de bunuri și servicii,  pentru apa, canal și salubrizare, 

 contribuție la fd.de mediu,                 50,00 mii lei 

 împrejmuire și amenajare platforme destinate depozitării 

 deșeurilor în cele trei sate(Tarcea, Adoni Galoșpetreu)                           100,00 mii lei 

 transferuri - cotizație anuală ADI Ecolet                                                     2,50 mii lei 

                            

9) .Capitolul 84.02 - Transporturi                                                                     977,00 mii lei  

din care: 

 cheltuieli de bunuri și servicii pentru  deszăpezirea străzilor,                

 repararea  străzilor                                     100,00 mii lei 

 proiect: Modernizare drum comunal DC8 Adoni - MLPDA                     80,00 mii lei 

 transferuri - cotizație ADI Valea Ierului                                                    47,00 mii lei 

 construire trotuare în cele trei sate                                                           50,00 mii lei 

 

Cele prezentate mai sus sunt redate în tabelele următoare: 
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TOTAL BUGET 02 
-mii lei- 

INDICATOR 

 

Cod 

 Buget inițial 

Impozit pe venit o3.02 10.00  

Cote si sume defal. imp.pe venit o4.02 1442.00  

Impozite și taxe de la populație o7.02 540.00  

Sume defalcate din TVA 11.02 1325.00  

Taxe pe utilizarea bunurilor 16.02 265.00  

Venituri din proprietate 30.02 30.00  

Venituri din prest. serv. și alte activități 33.02 70.00  

Amenzi, penalități și confiscări 35.02 199.00  

Diverse venituri 36.02 153.00  

Donatii si sponsorizari 37.02 0.00  

Subvenții de la bugetul de stat 42.02 24.18  

Subvenții de la alte administrații 43.02 0.00  

Sume primite de la UE-prefinanțări 48.02 1247.00  

TOTAL VENITURI 5305.18  

Autorități executive 51.02 1611.50  

         - cheltuieli de personal Titlu 10 1034.00  

         - bunuri și servicii Titlu 20 577,50  

Alte servicii publice 54.02 26.90  

          - fonduri de rezervă Titlu 50 26.90  

Ordine publică 61.02 50.00  

          - bunuri și servicii Titlu 20 50.00  

Învățământ 65.02 1963.90  

          - bunuri și servicii Titlu 20 497.90  

          - asistență socială Titlu 57 15.00  

          - proiecte finanțare UE Titlu 58 1397.00  

          - alte cheltuieli Titlu 59 54.00  

Sănătate 66.02 155.00  

          - bunuri și servicii Titlu 20 25.00  

          - proiecte finanțare guv. Titlu 58 130.00  

Cultură, recreere și religie 67.02 2024.80  

          - cheltuieli de personal Titlu 10 91.20  

          - bunuri și servicii Titlu 20 280.00  

          - proiect cu finanțare UE Titlu 58 276.00  

          - cheltuieli de capital Titlu 71 1377.60  

Asistență socială 68.02 670.18  

          - cheltuieli de personal Titlu 10 236.00  

          - bunuri și servicii Titlu 20 50.00  

          - asistență socială Titlu 57 384.18  

Servicii și dezvoltare publică 70.02 722.00  
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          - cheltuili de personal Titlu 10 45.00  

          - bunuri și servicii Titlu 20 429.00  

          - transferuri catre ADI Titlu 55 15.00  

          - proiect cu finanțare UE Titlu 58 153.00  

          - cheltuieli de capital Titlu 71 80.00  

Protecția mediului 74.02 152.50  

          - bunuri și servicii Titlu 20 150.00  

          - transferuri către ADI Titlu 55 2.50  

Transporturi și comunicații 84.02 977.00  

          - bunuri și servicii Titlu 20 100.00  

          - transferuri către ADI Titlu 55 47.00  

          - proiect cu finanțare guv. Titlu 58 80.00  

          - cheltuieli de capital Titlu 71 750.00  

TOTAL CHELTUIELI 8366.18  

DEFICIT 99.02 3061.00  

 
- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE - 

mii lei- 

INDICATOR Cod 
 

Buget inițial 

Impozit pe venit O3.02 10.00  

Cote si sume defal. din imp.pe venit O4.02 1442.00  

Impozite si taxe de la populație O7.02 540.00  

Sume defalcate din TVA 11.02 1325.00  

Taxe pe utilizarea bunurilor 16.02 265.00  

Venituri din proprietate 30.02 30.00  

Venituri din prest. serv. si alte act. 33.02 70.00  

Amenzi,penalitati si confiscari 35.02 199.00  

Diverse venituri 36.02 153.00  

Vărsăminte din secț. de funcționare 37.02 -12,50 

Subventii de la bugetul de stat 42.02 24,18 

Subvenții de la alte administrații 43.02 0.00  

TOTAL VENITURI  4045,68 

Autorități executive 51.02 1611.50  

         - cheltuieli de personal Titlu 10 1034.00  

         - bunuri și servicii Titlu 20 577,50  

Alte servicii publice 54.02 26.90  

          - fonduri de rezervă Titlu 50 26.90  

Ordine publică 61.02 50.00  

          - bunuri și servicii Titlu 20 50.00  

Învățământ 65.02 566.90  
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          - bunuri și servicii Titlu 20 497.90  

          - asistență socială Titlu 57 15.00  

          - alte cheltuieli Titlu 59 54.00  

Sănătate 66.02 25.00  

          - bunuri și servicii Titlu 20 25.00  

Cultură, recreere și religie 67.02 371.20  

          - cheltuieli de personal Titlu 10 91.20  

          - bunuri și servicii Titlu 20 280.00  

Asistența socială 68.02 670.18  

          - cheltuieli de personal Titlu 10 236.00  

          - bunuri și servicii Titlu 20 50.00  

          - asistență socială Titlu 57 384.18  

Servicii și dezvoltare publică 70.02 474.00  

          - cheltuili de personal Titlu 10 45.00  

          - bunuri și servicii Titlu 20 429.00  

Protecția mediului 74.02 150.00  

          - bunuri și servicii Titlu 20 150.00  

Transporturi și comunicații 84.02 100.00  

          - bunuri și servicii Titlu 20 100.00  

TOTAL CHELTUIELI 4045.68  

 

L I S T A 

lucrărilor de investiții pe anul 2022 cu finanțare integrală sau parțială din fonduri proprii 

 
   

a). Reabilitarea, modernizarea și dotarea Căminului cultural                                                                                          

din localitatea Galoșpetreu - Program PNDR                                                    276,00 mii lei 

b). Creșterea eficienței energetice  în clădirile publice din comuna Tarcea-AFM           130,00 mii lei   

c). Modernizarea DC nr.8, sat Adoni, comuna Tarcea-Program MLPDA              80,00 mii lei    

d). Înființare rețea de gaze naturale în comuna Tarcea-Program MLPDA            153,00 mii lei 

e). Amenajare parcuri și terenuri de joacă în comuna Tarcea-fd.proprii            1.000,00 mii lei  

f). Reabilitare și modernizare Cămin cultural Tarcea-fd.proprii                           390,00 mii lei 

g).Transferuri (cotizații la Asociațiile de Dezvoltare intercomunitară-fd.proprii    64,50 mii lei  

h).Extindere și modernizare Școală cu clasele I-VIII Galoșpetreu-POR-FEDR          1.397,00 mii lei 

i). Amenajare alee pietonală centru Tarcea-Fd.proprii                                            80,00 mii lei 

i). Achiziționare remorcă și utilaje-fd.proprii                                                          80,00 mii lei    

j). Costruire trotuare în comuna Tarcea(Tarcea, Adoni și Galoșpetreu)-fd.proprii         750,00 mii lei   

                                           TOTAL                                                                   4.320,50 mii lei 
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- SECȚIUNEA DE  DEZVOLTARE - 

-mii lei- 

INDICATOR Cod 
 

Buget inițial 

Sume defalcate din TVA 11.02.07 - 

Vărsăminte din secț. de funcț. 37.02.04 12.50  

Subvenții de la bugetul de stat 42.02.20 - 

Subvenții de la alte administrații 43.02.31 - 

Sume primite FEADR 48.02.04 1247.00  

TOTAL VENITURI  1259.50  

Învățământ 65.02 1.397.00 

            - proiecte cu finanțare UE Titlu 58 1.397.00  

Sănătate 66.02 130.00  

            - proiecte cu finanțare guv. Titlu 58 130.00  

Cultură 67.02 1746.00  

            - proiecte cu finanțare UE Titlu 58 276.00  

            - cheltuieli de capital Titlu 71 1.470.00 

Sercicii și dezvoltare publică 70.02 168.00  

            - transferuri către ADI Titlu 55 15.00  

            - proiecte cu finanțare guv. Titlu 58 153.00  

Protecția mediului 74.02 2.50  

           - transferuri către ADI    Titlu 55 2.50  

Transporturi și comunicații 84.02 877.00  

            - transferuri către ADI Titlu 55 47.00  

            - proiecte cu finanțare guv. Titlu 58 80.00  

            - cheltuieli de capital Titlu 71 750.00  

TOTAL CHELTUIELI  4320.50  

DEFICIT 99.02 3061.00  

 
BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE   

ȘI ACTIVITĂȚILOR  FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII  

PE ANUL 2022 

 

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri 

proprii pe anul 2022, se stabilește la suma de 132,00 mii lei la partea de venituri și la 251,33 

mii lei la partea de cheltuieli. 

Sumele de mai sus se defalcă după cum urmează: 

 

VENITURI 

 

 venituri pășune             80,00 mii lei               

 venituri pădure             42,00 mii lei               

 venituri apă                  10,00 mii lei               

                           Total                    132,00 mii lei        
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CHELTUIELI  

 

 cheltuieli pășune         138,61 mii lei 

 cheltuieli pădure         100,26 mii lei 

 cheltuieli apă                12,46 mii lei 

Total                   251,33 mii lei 

 

 veniturile încasate din pășune se vor utiliza pentru cheltuieli cu combustibilul, piesele de 

schimb, reparații la mașinile agricole, săpat șanturi și lucrări cu întabulare a pășunii 

comunale. 

 veniturile din pădure se vor utiliza pentru prestări servicii cu administrarea, paza, 

întreținerea drumurilor, plantarea puieților, lucrări cu întabularea  suprafeței de pădure 

deținută de Comuna Tarcea. 

 sumele de la alimentarea cu apă  (restanță din anii precedenți) se vor utiliza pentru 

prestări servicii.         

Excedentul bugetului 10, în sumă de 119,33 mii lei, aferent anilor precedenți, se va 

utiliza în cursul anului 2022 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare. 

 Cele descrise mai sus sunt prezentate în tabelul următor: 

 
         

- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE - 

 

-mii lei- 

INDICATOR Cod 
 

Buget inițial 

Venituri din concesiuni și închirieri 30.10.05 80,00 

Alte venituri din proprietate 30.10.50 42,00 

Alte venituri 36.10.50 10,00 

TOTAL VENITURI  132,00 

Agricultură, silvicultură și vânătoare 83.10 251,33 

- bunuri și servicii Titlu 20 251,33 

Alte acțiuni economice 87.10 12.46 

- bunuri și servicii Titlu 20 12.46 

TOTAL CHELTUIELI  251,33 

DEFICIT 99.10 119,33 

 

Față de cele prezentate mai sus consider necesară și oportună afișarea spre dezbatere 

publică a proiectului de hotărâre  privind aprobarea bugetului comunei Tarcea, pe anul 2022. 

  

 
    
                    Întocmit, 

                                                                                      ec. Mirel BĂICAN  

 

                                                                                                _______ 
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