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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BIHOR                       

COMUNA TARCEA 

Nr.85 din 10.01.2023 

 

 

ANUNŢ 

 

 

 În  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.  273/2006  privind  finanțele  

publice  locale,  se aduce  la  cunoștința  publică:  Proiectul  de  hotărâre  

privind  adoptarea  bugetului  Comunei Tarcea pe anul 2023. 

 

 Potrivit prevederilor art. 8 lit.a) și 39 alin.(3) din Legea nr. 273/2003 

privind finanțele publice locale, proiectul bugetului local se publică în presa 

locală, pe pagina de internet a instituției publice sau se afișează la sediul unității 

administrativ-teritoriale. 

    

 Proiectul supus dezbaterii publice, poate fi consultat pe site-ul instituției - 

www.tarcea.ro și la sediul Comunei Tarcea din localitatea Tarcea nr.238. 

 

 Persoanele fizice și juridice interesate pot depune sau trimite  în scris la 

adresa Comunei Tarcea din localitatea Tarcea nr.238, sau în format electronic la 

adresa de e-mail: primariatarcea@gmail.com  până  în  data  de  25.01.2023,  

ora  10°º, propuneri, sugestii sau  opinii  cu  valoare  de  recomandare,   referitor  

la acest proiect de act normativ al  cărui  conținut  îl  dăm  publicității  însoțit  

de  referatul de aprobare al inițiatorului și  raportul  de specialitate al 

compartimentului de resort. 

 

     

 

 

Afișat azi, 10.01.2023 

 

 

  Primarul Comunei Tarcea,                                                

    Anton-Arpad VAJNA 
 

 
        

  
                                                  

http://www.tarcea.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BIHOR 

COMUNA TARCEA 

 
 

 

 

 

P R O C E S    V E R B A L    D E     A F I Ş A R E 

 

 

 

Încheiat cu ocazia afişării Proiectului de hotărâre privind  adoptarea 

bugetului  Comunei Tarcea pe anul 2023. 

 

Astăzi 10.01.2023 s-a afişat pe site-ul instituției www.tarcea.ro  și la 

sediul  Comunei din localitatea Tarcea nr.238, pentru consultarea 

cetăţenilor,  Proiectul de hotărâre nr.1 din 10.01.2023 privind  

adoptarea bugetului  Comunei Tarcea pe anul 2023. 

 

 

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act 

normativ supus dezbaterii publice  se pot trimite în scris la adresa 

instituţiei din Tarcea nr.238, respectiv în format electronic la adresa de 

e-mail primariatarcea@gmail.com  până la data de 25.01.2023 ora 

10. 

 

 

 

  Inspector, 

  Mirel BĂICAN 

   
 
 

 

http://www.tarcea.ro/
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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.1 din 10.01.2023 

privind adoptarea bugetului Comunei Tarcea pe anul 2023 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TARCEA, întrunit în şedinţa ordinară din 

data de __.__.____; 

 

Având în vedere: 

-Referatul de aprobare nr.1 din 10.01.2023 al Primarului Comunei Tarcea, dl.Anton-

Arpad VAJNA; 

-Raportul de specialitate nr.2 din 10.01.2023 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 2023; 

-Decizia Administrației Județene a Finanțelor Publice Bihor nr.1 din data de 05 

ianuarie 2023, 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 

2023, în baza prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2023, 

nr.368/2022. 

 -Decizia Administrației Județene a Finanțelor Publice Bihor nr.2 din data de 05 

ianuarie 2023, 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 2024-2025-2026.  

 

Văzând 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; 

http://www.tarcea.ro/
mailto:primaria.tarcea@cjbihor.ro
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           -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 2023 la suma de 3.239,00 mii lei la 

partea de venituri, respectiv la suma de 6.648,69 mii lei la partea  de cheltuieli  conform 

Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2.-Se aprobă bugetul Comunei Tarcea pe anul 2023 - Secțiunea de funcționare la 

suma de 3.239,00 mii lei la partea de venituri, respectiv la suma de 3.239,00 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 2023 - Secțiunea de dezvoltare la 

suma de 0,00 mii lei la partea de venituri, respectiv la suma de 3.409,69 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 2023 - Secțiunea de funcționare la suma de 181,00 mii 

lei la partea de venituri, respectiv la suma de 396,59 mii lei la partea de cheltuieli. 

 

Art.5.- Se aprobă un numar de 10 asistenţi personali pentru persoanele cu handicap 

grav şi un număr de 21 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 3409,69 mii lei, constitutiă la bugetul local din excedentul 

anilor precedenţi, în vederea utilizării pentru sectiunea de dezvoltare și pentru acoperirea 

eventualelor goluri de casă la secțiunea de funcționare. 

 

Art.7.-Se aprobă suma de 215,59 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. 

 

 

 

http://www.tarcea.ro/
mailto:primaria.tarcea@cjbihor.ro
mailto:primariatarcea@gmail.com
mailto:contact@tarcea.ro


 

 

    

Tarcea nr.238, cod poştal 417570, Tel: (0040)0259355807, Fax: (0040)0259430482, CUI 5199045 

http://www.tarcea.ro e-mail: primaria.tarcea@cjbihor.ro, primariatarcea@gmail.com, contact@tarcea.ro 

 

 

 

Pa
ge
5

 

 

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,    Secretarul general al Comunei Tarcea, 

Anton-Arpad VAJNA  Elisabeta BĂICAN 
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ROMÂNIA                 Anexa nr.1 
JUDEŢUL BIHOR               la Proiectul nr. 1 din 10.01.2023 
COMUNA TARCEA 

PRIMAR 
                              

     BUGETUL COMUNEI TARCEA 

           PE ANUL 2023 

 

  - BUGET LOCAL -02- 

                                                                                                                                                          - mii lei - 

INDICATOR 

 

Cod 

 Buget inițial 

Impozit pe venit o3.02 25.00 

Cote si sume defal. imp.pe venit o4.02 1691.00 

Impozite și taxe de la populație o7.02 487.00 

Sume defalcate din TVA 11.02 446.00 

Taxe pe utilizarea bunurilor 16.02 264.00 

Venituri din proprietate 30.02 37.00 

Venituri din prest. serv. și alte activități 33.02 77.00 

Venituri din taxe administrative 34.02 2.00 

Amenzi, penalități și confiscări 35.02 143.00 

Diverse venituri 36.02 25.00 

Donatii si sponsorizari 37.02 0.00 

Subvenții de la bugetul de stat 42.02 42.00 

Subvenții de la alte administrații 43.02 0.00 

Sume primite de la UE-prefinanțări 48.02 0.00 

TOTAL VENITURI 3239.00 

Autorități  executive 51.02 1722.00 

         - cheltuieli de personal Titlu 10 1085.00 

         - bunuri și servicii Titlu 20 637.00 

Alte servicii publice 54.02 50.00 

          - fonduri de rezervă Titlu 50 50.00 

Ordine publică și siguranță națională 61.02 55.00 

          - bunuri și servicii Titlu 20 55.00 

Învățământ 65.02 2409.06 

          - bunuri și servicii Titlu 20 381.50 

          - asistență socială Titlu 57 0.00 

          - proiecte finanțare UE Titlu 58 1.879.00 

          - alte cheltuieli Titlu 59 0.00 

          - cheltuieli de capital Titlu 71 148.56 

Sănătate 66.02 25.00 

          - bunuri și servicii Titlu 20 25.00 

Cultură, recreere și religie 67.02 747.50 

          - cheltuieli de personal Titlu 10 98.00 

          - bunuri și servicii Titlu 20 123.00 

http://www.tarcea.ro/
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          - proiect cu finanțare UE Titlu 58 341.50 

          - cheltuieli de capital Titlu 71 185.00 

Asistența socială 68.02 172.50 

          - cheltuieli de personal Titlu 10 34.00 

          - bunuri și servicii Titlu 20 50.00 

          - asistență socială Titlu 57 88.50 

Servicii și dezvoltare publică 70.02 825.51 

          - cheltuili de personal Titlu 10 48.00 

          - bunuri și servicii Titlu 20 329.00 

          - transferuri catre ADI Titlu 55 5.00 

          - cheltuieli de capital Titlu 71 443.51 

Protecția mediului 74.02 363.00 

          - bunuri și servicii Titlu 20 60.00 

          - transferuri către ADI Titlu 55 3.00 

          - cheltuieli de capital Titlu 71 300.00 

Transporturi și comunicații 84.02 279.12 

          - bunuri și servicii Titlu 20 175.00 

          - transferuri către ADI Titlu 55 47.00 

          - cheltuieli de capital Titlu 71 57.12 

TOTAL CHELTUIELI 6648.69 

DEFICIT 99.02 3409.69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tarcea.ro/
mailto:primaria.tarcea@cjbihor.ro
mailto:primariatarcea@gmail.com
mailto:contact@tarcea.ro


 

 

    

Tarcea nr.238, cod poştal 417570, Tel: (0040)0259355807, Fax: (0040)0259430482, CUI 5199045 

http://www.tarcea.ro e-mail: primaria.tarcea@cjbihor.ro, primariatarcea@gmail.com, contact@tarcea.ro 

 

 

 

Pa
ge
8

 

 

ROMÂNIA               Anexa nr.1a 
JUDEŢUL BIHOR            la Proiectul nr. 1 din 10.01.2023 
COMUNA TARCEA 

PRIMAR 
 

 

 

BUGETUL COMUNEI TARCEA 

 PE ANUL 2022 

 

 - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE -        

  

                                                                             - mii lei - 

INDICATOR Cod  

Buget inițial 

Impozit pe venit O3.02 25.00 

Cote si sume defal. din imp.pe venit O4.02 1691.00 

Impozite si taxe de la populație O7.02 487.00 

Sume defalcate din TVA 11.02 446.00 

Taxe pe utilizarea bunurilor 16.02 264.00 

Venituri din proprietate 30.02 37.00 

Venituri din prest. serv. si alte act. 33.02 77.00 

Venituri din taxe administrative 34.02 2.00 

Amenzi,penalitati si confiscari 35.02 143.00 

Diverse venituri 36.02 25.00 

Vărsăminte din secț. de funcționare 37.02 0.00 

Subventii de la bugetul de stat 42.02 42.00 

Subvenții de la alte administrații 43.02 0.00 

TOTAL VENITURI  3239.00 

Administrația executivă 51.02 1722.00 

         - cheltuieli de personal Titlu 10 1085.00 

         - bunuri și servicii Titlu 20 637.00 

Alte servicii publice 54.02 50.00 

          - fonduri de rezervă Titlu 50 50.00 

Ordine publică 61.02 55.00 

          - bunuri și servicii Titlu 20 55.00 

Învățământ 65.02 381.50 

          - bunuri și servicii Titlu 20 381.50 

          - asistență socială Titlu 57 0.00 

          - alte cheltuieli Titlu 59 0.00 

Sănătate 66.02 25.00 

          - bunuri și servicii Titlu 20 25.00 

Cultură, recreere și religie 67.02 221.00 

          - cheltuieli de personal Titlu 10 98.00 

http://www.tarcea.ro/
mailto:primaria.tarcea@cjbihor.ro
mailto:primariatarcea@gmail.com
mailto:contact@tarcea.ro


 

 

    

Tarcea nr.238, cod poştal 417570, Tel: (0040)0259355807, Fax: (0040)0259430482, CUI 5199045 

http://www.tarcea.ro e-mail: primaria.tarcea@cjbihor.ro, primariatarcea@gmail.com, contact@tarcea.ro 

 

 

 

Pa
ge
9

 

          - bunuri și servicii Titlu 20 123.00 

Asistența socială 68.02 172.50 

          - cheltuieli de personal Titlu 10 34.00 

          - bunuri și servicii Titlu 20 50.00 

          - asistență socială Titlu 57 88.50 

Servicii și dezvoltare publică 70.02 377.00 

          - cheltuili de personal Titlu 10 48.00 

          - bunuri și servicii Titlu 20 329.00 

Protecția mediului 74.02 60.00 

          - bunuri și servicii Titlu 20 60.00 

Transporturi și comunicații 84.02 175.00 

          - bunuri și servicii Titlu 20 175.00 

TOTAL CHELTUIELI 3239.00 
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ROMÂNIA                   Anexa nr.1b 
JUDEŢUL BIHOR                 la Proiectul nr. 1 din 10.01.2023 
COMUNA TARCEA 

PRIMAR 
     

 

                            

 

BUGETUL COMUNEI TARCEA 

PE ANUL 2022 

            

      

- SECȚIUNEA DE  DEZVOLTARE - 

 

                                                                                           - mii lei - 

INDICATOR Cod 

 

Buget inițial 

Sume defalcate din TVA 11.02.07 0.00 

Vărsăminte din secț. de funcț. 37.02.04 0.00 

Subvenții de la bugetul de stat 42.02.20 0.00 

Subvenții de la alte administrații 43.02.31 0.00 

Sume primite FEADR 48.02.04 0.00 

TOTAL VENITURI  0.00 

Învățământ 65.02 2027.56 

            - proiecte cu finanțare UE Titlu 58 1879.00 

            - cheltuieli de capital Titlu 71 148.56 

Cultură 67.02 526.50 

            - proiecte cu finanțare UE Titlu 58 341.50 

            - cheltuieli de capital Titlu 71 185.00 

Sercicii și dezvoltare publică 70.02 448.51 

            - transferuri catre ADI Titlu 55 5.00 

            - cheltuieli de capital Titlu 71 443.51 

Protecția mediului 74.02 303.00 

           - transferuri catre ADI    Titlu 55 3.00 

            - cheltuieli de capital Titlu 71 300.00 

Transporturi și comunicații 84.02 104.12 

            - transferuri către ADI Titlu 55 47.00 

            - cheltuieli de capital Titlu 71 57.12 

TOTAL CHELTUIELI  3409.69 

DEFICIT 99.02 3409.69 

.00 
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ROMÂNIA                               Anexa nr.2 
JUDEŢUL BIHOR                a Proiectul nr. 1 din 10.01.2023 
COMUNA TARCEA 

PRIMARUL 
 

                            

 

 

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE   

ȘI ACTIVITĂȚILOR  FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII 

PE ANUL 2022 

            

   

    

- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE - 

 

                                                                                                                                                              - mii lei - 

INDICATOR Cod 
 

Buget inițial 

Venituri din concesiuni și închirieri 30.10.05 95.00 

Alte venituri din proprietate 30.10.50 54.00 

Alte venituri 36.10.50 6.00 

TOTAL VENITURI  155.00 

Agricultură, silvicultură și vânătoare 83.10 357.60 

- bunuri și servicii Titlu 20 357.60 

Alte acțiuni economice 87.10 12.99 

- bunuri și servicii Titlu 20 12.99 

TOTAL CHELTUIELI  370.59 

DEFICIT 99.10 215.59 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BIHOR 

COMUNA TARCEA 

Nr.1 din 10.01.2023 

PRIMAR 

Dosar B5 

 

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 2023 

 

 

 Având în vedere: 

-Estimarea realizării veniturilor  proprii pe anul 2023; 

-Decizia Administrației Județene a Finanțelor Publice Bihor nr.1 din data de 05 ianuarie 2023, 

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 

2023, în baza prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2023, 

nr.368/2022. 

-Decizia Administrației Județene a Finanțelor Publice Bihor nr.2 din data de 05 ianuarie 2023, 

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 2024-2025-2026.  

 

 Văzând 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 Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare: 
 

PROPUN CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TARCEA: 

 

Adoptarea hotărârii privind adoptarea Bugetului Comunei Tarcea pe anul 2023. 
 

Primar, 

Anton-Arpad VAJNA 

http://www.tarcea.ro/
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BIHOR 

COMUNA TARCEA 

Nr.2 din 10.01.2023 

COMPATIMENTUL FINANCIAR CONTABIL 

Dosar B5 

 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 

 la  proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului Comunei Tarcea pe anul 2023 

 

 

 Având în vedere Decizia Administrației Județene a Finanțelor Publice Bihor nr.1 din 

data de 05 ianuarie 2023, 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 2023, în 

baza prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2023, nr.368/2022. 

 Ținând cont de Decizia Administrației Județene a Finanțelor Publice Bihor nr.2 din 

data de 05 ianuarie 2023, 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 

2024-2025-2026.  
 

Potrivit prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2023, nr. 368/2022, respectiv 

Anexei nr.7 la Decizia nr.1 din data de 05 ianuarie 2023, adresei Ministrului 

Finanțelor/Cabinet Ministru, nr.467935/22.12.2022, Ordinului ministrului finanțelor 

nr.4.503/22.12.2022, 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 2023, nr.368/2022și a sumelor prevăzute la art.6 alin.(3) din lege, 

constituite la nivelul fiecărui județ, au fost repartizate pentru Comuna Tarcea următoarele 

sume: 

- 656,00 mii lei - cod indicatotr 04.02.01 - reprezentând sume aferente cotei de 15% 

respectiv 63% din impozitul pe venit estimat pe anul 2023 cf.art.6 alin.(1) lit.a) și b) din 

Legea nr.368/2022; 

- 1.035,00 mii lei -  cod indicator 04.02.04  - reprezentând sume aferente cotei de 14% 

din impozitul pe venit estimat pe anul 2023 - conform art.6 alin.(3) lit.a) și b) din Legea 

nr.368/2022. 

- 446,00 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 2023  - cod. 11.02.02 pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate, după 

cum urmează: 

- cheltuieli pentru funcționarea școlii; 

- tichete de grădiniță; 

http://www.tarcea.ro/
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- burse elevi; 

- cheltuieli de personal, asistenți ai persoanelor cu handicap grav; 

- cheltuieli cu plata indemnizațiilor lunare ai persoanelor cu handicap grav. 

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

cuprinde în bugetul Comunei Tarcea. 

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, alte impozite, taxe - venituri estimate a fi încasate în anul 2023,  în 

sumă de 1.030,00 mii lei, după cum urmează: 
 

a). Impozit pe venit din vânz.proprietăți          - cod indicator 030218         25,00 mii lei 

b). Impozit și taxă pe clădiri persoane fizice    - cod indicator 07020101     36,00 mii lei 

c). Impozit pe clădiri persoane juridice            - cod indicator 07020102     41,00 mii lei 

d). Impozit teren intravilan persoane fizice      - cod indicator 07020201     98,00 mii lei 

e). Impozit teren intravilan persoane juridice   - cod indicator 07020202     20,00 mii lei 

f). Impozit teren extravilan                               - cod indicator 07020203   272,00 mii lei 

g). Impozit mijloace de transport pers.fizice    - cod indicator 16020201   150,00 mii lei 

h). Impozit mijloace de transport pers.juridice - cod indicator 16020202     90,00 mii lei 

i). Tx.elib.autoriz.de funcționare                      - cod indicator 160203         14,00 mii lei 

j). Chirii- concesiuni                                         - cod indicator 30020530     37,00 mii lei 

k). Tx. Specială de salubrizare                           - cod indicator 330250        15,00 mii lei 

l). Prestări servicii                                             - cod indicator 330208        62,00 mii lei 

m). Taxă timbru judiciar                                    - cod indicator 34.02.02        2,00 mii lei 

n). Amenzi cointravenționale                             - cod indicator 350201      143,00 mii lei         

o). Alte venituri                                                 - cod indicator 360250        25,00 mii lei 

p). Subvenții de la bugetul de stat                - cod indicator 420234        42,00 mii lei 
 

 precum și sumele repartizate din taxa pe valoarea adăugată și impozitul pe venit, 

pentru echilibrarea bugetelor locale, bugetul Comunei Tarcea la secțiunea de funcționare se 

stabilește la suma de 3.239,00 mii lei la partea de venituri conform celor descris mai sus și 

3.239,00 mii lei la partea de cheltuieli după cum urmează: 

1). Capitolul 51.02 - Autorități executive                                                        1.722,00 mii lei 

                 din care: 

 cheltuieli de personal  - Titlu 10                                                    1.085,00 mii lei 

 cheltuieli de bunuri si servicii necesar pentru                                             

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

dezinfectare, deratizare, salubrizare, 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.     

                                                          - Titlu 20                                                      637,00 mii lei 

 

2). Capitolul 54.02 - Alte servicii publice generale                                              50,00 mii lei 

 

 fond de rezervă la dispoziția consiliului local  -  Titlu 50                   50,00 mii lei 

  

3). Capitolul 61.02 - Ordine publică și siguranță națională                               55,00 mii lei 

    din care: 

 cheltuieli de bunuri și servicii pentru protecția contra incendiilor      15,00 mii lei 

http://www.tarcea.ro/
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 cheltuieli de bunuri și servicii în domeniul ordinii publice și 

 siguranței naționale(ajutoare urgențe, chelt. cu sistemul de 

 supraveghere stradală cu camere video). - Titlu 20                            40,00 mii lei                                                           

 

 

4). Capitolul 65.02 - Învățământ                                                                         381,50 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 - Titlu 20                                                     55,00 mii lei 

 examinare medicală obligatorie                                                            1,00 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                                                  220,00 mii lei               

                  

Pentru funcționarea centrului Școală după școală din localitatea 

Galoșpetreu (Titlu 20) este necesară suma de                                            105,50 mii lei              

din care : 

 pentru încălzit, iluminat                                    3,50 mii lei 

 apă, salubrizare, abonament internet                                1,00 mii lei 

 contribuția lunară (pentru hrană, rechizite și costurile 

                     salariale a două persoane cu căte 5 ore/zi.                                          96,00 mii lei                                  

 cheltuieli cu bunuri și servicii                                          5,00 mii lei 
 

5). Capitolul 66.02 - Sănătate                            25,00 mii lei     

                  din care: 

 cheltuieli cu bunuri și servicii  pentru triaj la școlile din 

                     comuna Tarcea, alte bunuri și servicii sanitare necesare. 

                          - Titlu 20                                                25,00 mii lei 
                           

6). Capitolul 67.02 - Cultură, recreere și religie                                                221,00 mii lei 

          din care: 

 cheltuieli de personal, pentru doi angajați la Căminul cultural, 

                     respectiv la Baza sportivă - Titlu 10                         98,00 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 - Titlu 20                   18,00 mii lei 

 cheltuieli cu bunuri de natura obiectelor de inventar - Titlu 20            5,00 mii lei 

 cheltuieli reparații curente-gard de împrejmuire CC Galoșpetreu    100,00 mii lei 
          

 Propunem aprobarea unui număr de 10 posturi de asistenți personali și indemnizațiile 

pentru 21 persoane cu handicap grav pe anul 2023. 

                         

7). Capitolul 68.02 - Asigurări și asistență socială                                            172,50 mii lei   
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                 din care: 

 cheltuieli de personal, asistenți ai persoanelor 

 cu handicap grav -10% din fd. proprii - Titlu 10                34,00 mii lei   

 

 cheltuieli de bunuri și servicii pentru plata ajutoarelor de 

                     înmormântare ai persoanelor beneficiare de ajutor social, 

          ajutoare de urgență, cadouri pentru angajați cu ocazia zilei 

 de 8 martie, paste și crăciun, prime 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 - Titlu 57                                                                 46,50 mii lei 

 cheltuieli cu ajutoarele sociale pentru încălzirea locuinței 

 cu lemne asigurate de către AJPIS Bihor - Titlu 57                           42,00 mii lei 
       

8). Capitolul 70.02 - Servicii de dezvoltare publică                                          377,00 mii lei   

     din care: 

 cheltuieli de personal  - Titlu 10                                                         48,00 mii lei 

 cheltuieli de bunuri și servicii  iluminat public, 

întreținere și funcționare, reparații în cele trei sate - Titlu 20           229,00 mii lei 

 prestări servicii de întreținere și curățenie                                          43,00 mii lei                                                                                           

 alte bunuri și servicii de funcționare (drujbă, motocoasă, scule, 

                     unelte de lucru, materiale)                          57,00 mii lei 

 

9). Capitolul 74.02 - Protecția mediului                                                              60,00 mii lei          

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

     salubrizare, contribuție la fd.de mediu - Titlu 20                        60,00 mii lei 
                            

10). Capitolul 84.02 - Transporturi                                                                    175,00 mii lei 

               din care: 

               - cheltuieli de bunuri și servicii/deszăpezirea străzilor - Titlu 20             25,00 mii lei 

               - reparații curente drumuri și trotuare străzi comuna Tarcea                  150,00 mii lei 

 

 

Excedentul bugetului local în sumă de 3.409,69 mii lei, aferent anilor precedenți se va 

utiliza în cursul anului 2023 pentru acoperirea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare și pentru 

acoperirea eventualelor goluri de casă la secțiunea de funcționare. 
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L I S T A 
 

lucrărilor de investiții pe anul 2023 cu finanțare integrală sau parțială din fonduri 

proprii 

  

 

a). Extindere și modernizare Școală cu clasele I-VIII Galoșpetreu 

-POR-FEDR                                                                                                    1.879,00 mii lei 

 

b). Dotarea unităților de învățământ din comuna Tarcea, județul Bihor                 50,00 mii lei                                                 

 

c). Reabilitarea moderată a Căminului culturat din localitatea Tarcea și a 

Grădiniței nr.2 din localitatea Adoni, comuna tarcea, județul Bihor-PNRR     130,00 mii lei                                                                                                                        

 

d). Asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în mediul on-line 

în comuna Tarcea, județul Bihor                                                                        23,56 mii lei 

 

e). Reabilitarea, modernizarea și dotarea Căminului cultural                                                                                

din localitatea Galoșpetreu - Program PNDR                                                  341,50 mii lei 

   

f). Amenajarea parcului de lângă sediul Primăriei Tarcea, comuna Tarcea, 

județul Bihor  - fd.proprii                                                                                   120,00 mii lei                  

                  

g). Înființare rețea de gaze naturale în comuna Tarcea, județul Bihor 

- Program MLPDA                                                                                            435,51 mii lei 

 

h). Dezvoltarea infrastructurii TIC prin sisteme inteligente de management 

 local în comuna Tarcea, județul Bihor                                                                18,00 mii lei 

 

i). Amenajare platformă deșeuri în satele Tarcea, Adoni și Galoșpetreu 

- din fonduri proprii                                                                                           300,00 mii lei 

 

h). Modernizarea DC8, sat Adoni, comuna Tarcea, județul Bihor 

    -Program MLPDA                              57,12 mii lei 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                          LUCRĂRI DE INVESTIȚII                                                   3354,69 mii lei                                        

 
                        
                         TRANSFERURI - CONTRIBUȚII  A.D.I.                                55,00 mii lei 
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 La partea de venituri SD                                                      0,00 mii lei 

 

  La partea de cheltuieli SD                                                                     3409,69 mii lei 

 

1). Capitolul 65.02 - Învățământ                                                                     2.027,56 mii lei 

 

- Extindere și modernizare Școala cu clasele I-VIII, 

sat Galoșpetreu, comuna Tarcea, proiect POR-FEDR - Titlu 58        1.879,00 mii lei 

    - Dotarea unităților de învățământ din comuna Tarcea, județul Bihor       50,00 mii lei 

    - Reabilitarea moderată  a Grădiniței nr.2 din localitatea Adoni, 

comuna Tarcea, județul Bihor - Titlu 71                                                  65,00 mii lei                                  

              - Asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare 

în mediul on-line în comuna Tarcea, județul Bihor - Titlu 71                 23,56 mii lei 

   - Achiziționare cazan încălzire centrală 

                 la Școala după școală - Titlu 71                                                              10,00 mii lei 

 

2). Capitolul 67.02 - Cultură, recreere și religie                                                526,50 mii lei 

  

              - Reabilitarea, modernizarea și dotarea Căminului cultural   

                 din localitatea Galoșpetreu - program PNDR - Titlu 58                       341,50 mii lei 

              - Reabilitarea moderată a Căminului culturat din localitatea Tarcea 

comuna Tarcea, județul Bihor - Titlu 71                                                   5,00 mii lei 

  - Amenajarea parcului de lângă sediul Primăriei comunei Tarcea, 

județul Bihor - Titlu 71                                                                          120,00 mii lei 

           

3). Capitolul 70.02 - Servicii de dezvoltare publică                                        448.51 mii lei 

 

- Înființare rețea gaze naturale în comuna Tarcea 

                 (satele Tarcea, Adoni și Galoșpetreu) - MLPDA - Titlu 71                  425,51 mii lei 

- Transferuri - cotizație GAL Bihor - Titlu 55                                             5,00 mii lei 

- Dezvoltarea infrastructurii TIC prin sisteme inteligente 

       de management local în comuna Tarcea, județul Bihor-Titlu 71            18,00 mii lei 

 

4). Capitolul 74.02 - Protecția mediului                                                             303,00 mii lei 
    

              - Amenajare platforme destinate depozitării 

                 deșeurilor în cele trei sate (Tarcea, Adoni Galoșpetreu)-Titlu 71         300,00 mii lei 

              - Tansferuri - cotizație anuală A.D.I. Ecolet -Titlu 55                                 3,00 mii lei 

                  

5). Capitolul 84.02 - Transporturi                                                                     104,12 mii lei 

 

   - Modernizare DC8, sat Adoni, comuna Tarcea, județul Bihor, 

                program MLPDA - Titlu 71                                                                     57,12 mii lei 

              - Transferuri - cotizație anuală A.D.I. Valea Ierului - Titlu 55                  47,00 mii lei 
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BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE   

ȘI ACTIVITĂȚILOR  FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN 

VENITURI PROPRII 

PE ANUL 2023 

 

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri 

proprii pe anul 2023, se stabilește la suma de 155,00 mii lei la partea de venituri și la 370,59 

mii lei la partea de cheltuieli. 

Sumele de mai sus se defalcă după cum urmează: 

 

 VENITURI 

 

 venituri pășune   cod  30.10.05.30                       95,00 

mii lei               

 venituri pădure   cod  30.10.50                       54,00 

mii lei               

 venituri apă         cod 36.10.50                  6,00 

mii lei 

                             Total venituri                                      155,00 mii lei            
            

 CHELTUIELI 

 

 cheltuieli pășune  cap.83.10 Titlu 20                   182,40 mii lei                      

 cheltuieli pădure  cap.83,10 Titlu 20                   175,20 mii lei 

 357,60 mii lei 

 cheltuieli apă        cap.87.10 Titlu 20           12,99 mii lei 

Total cheltuieli                                    370,59 mii lei      

 

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

schimb, reparații la buldoexcavator, tractor și utilajele agricole, pentru săpat și curățat 

șanturi și lucrări cu întabularea pășunii comunale. 

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

întreținerea drumurilor, plantarea puieților, transportul și încărcarea materialului lemnos, 

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 215,59 mii lei, aferent anilor precedenți, se va 

utiliza în cursul anului 2023 pentru acoperirea eventualelor goluri de casă și acoperirea 

cheltuielilor secțiunii de funcționare. 

 

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 2023. 
                                                    
                      Întocmit, 

                                                                                          ec. Mirel BĂICAN 

                         inspector-contabil 

            

                                                                                                 _______ 
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