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ROMÂNIA                       

JUDEȚUL HUNEDOARA 

PRIMĂRIA COMUNEI BALȘA  

BALȘA  337015  nr. 175 

TEL 0254648001, 0254648002; FAX 0254648100  

E-mail primaria.balsa@yahoo.com  

                    PROIECT 

                                                                                                   Avizat, Secretar general 

          Jr. Tătulea Silviu-Petru 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 1/2022 
privind aprobarea bugetului local al comunei Balşa, pe anul 2022 

 

 

Consiliul local al comunei Balşa, judeţul Hunedoara, convocat în şedinţă ........, în data de 

................; 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Balşa, nr. 2055/1/06.01.2022, la proiectul 

de hotărâre prin care se propune aprobarea bugetului local al comunei Balşa, pe anul 2022; 

- Adresa nr. HDG_STZ 191/04.01.2022 a Administraţiei judeţene a finanţelor publice 

Hunedoara, prin care ni s-a comunicat faptul că ne-a fost repartizată suma de 586,00 mii lei pentru 

anul 2022 şi estimările pe anii 2023-2025, prin Decizia Şefului Administraţiei judeţene a 

finanţelor publice Hunedoara nr. 24/2022; 

- Adresa nr. HDG_STZ 425/06.01.2022 a Administraţiei judeţene a finanţelor publice 

Hunedoara, prin care ni s-a comunicat faptul că ne-a fost repartizată suma totală de  1.605,00 mii 

lei pentru anul 2022 şi estimările pe anii 2023-2025, prin Decizia Şefului Administraţiei judeţene 

a finanţelor publice Hunedoara nr. 37/2022; 

In temeiul prevederilor art. 19, art. 20 şi art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și ale Legii bugetului de stat pe anul 

2022, nr. 317/2021; 

În baza dispozițiilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), art. 139, alin. (1), 

alin. (3), lit. a) și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. (1) Se aprobă bugetul local al comunei Balşa, pe anul 2022, la partea de venituri în 

sumă de 2.683,00 mii lei iar la partea de cheltuieli în sumă de 3.012,18 mii lei. 

(2) Diferenţa care se regăseşte la cheltuieli faţă de venituri, în sumă de 329,18 mii lei, 

reprezintă excedentul bugetului local al comunei Balşa, pentru anul 2021. 

 Art.2. Se aprobă folosirea excedentul bugetului local al comunei Balşa, pentru anul 2021, 

în sumă de 329,18 mii lei, pentru cheltuieli de investiţii la secţiunea de dezvoltare a bugetului 

local, în anul 2022. 
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Art.3. Bugetul propriu al comunei Balşa detaliat atât la venituri cât şi la cheltuieli pe 

capitole şi subcapitole, articole şi aliniate este prevăzut în anexele 1 – 3 care fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Art.4. (1) Bugetul local al comunei Balşa, pe anul 2022 cuprinde resursele financiare la 

dispoziţia comunei pentru finanţarea autorităţilor şi serviciilor publice locale, precum şi pentru 

realizarea unor lucrări economice şi culturale de interes local. 

(2) Resursele financiare ale bugetului local se constituie din impozitul pe venit, profit şi 

câştiguri din capital de la persoanele fizice şi juridice stabilite în condiţiile legii, impozite şi taxe 

pe proprietate, impozite şi taxe de bunuri şi servicii, alte impozite şi taxe fiscale, venituri din 

proprietate, vânzări de bunuri si servicii, venituri din capital. 

Art.5. Cheltuielile prevăzute în bugetul local, pe anul 2022 reprezintă limite maxime care 

nu pot fi depăşite iar modificarea lor se face în condiţiile legii. Achiziţionarea de bunuri şi servicii 

se va face în limita creditelor aprobate şi cu respectarea prevederilor legale. 

Art.6. (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate din venituri 

proprii în sumă de 450,00 mii lei la partea de venituri iar la partea de cheltuieli în sumă de 691,01 

mii lei, acestea sunt structurate potrivit anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

(2) Diferenţa care se regăseşte la cheltuieli faţă de venituri, în sumă de 241,01 mii lei, 

reprezintă excedentul bugetului local al comunei Balşa, din venituri proprii, pentru anul 2021. 

(3) Se aprobă folosirea excedentului bugetului local al comunei Balşa, pentru anul 2021, 

din venituri proprii, în sumă de 241,01 mii lei, la secţiunea de  funcționare a bugetului local, din 

venituri proprii, în anul 2022. 

Art.7. Se aprobă bugetul local al comunei Balşa, estimativ, pentru anii 2023-2025, 

detalierea veniturilor şi cheltuielilor bugetului estimativ fiind prevăzute în anexele nr. 5-6, care 

fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                         

Art.8. Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 

554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.                    

Art.9. Prezenta hotărârea se comunică, în scris: 

  - Primarului comunei Balşa; 

  - Compartimentului administrativ financiar-contabil; 

  - Administraţiei judeţene a finanţelor publice Hunedoara; 

  - Instituţiei Prefectului-Judeţul Hunedoara; 

                      - Se aduce la cunoştinţă publică, prin afişare. 

 

 

Balşa la, 06 ianuarie 2022 

 

 

 

Proiect iniţiat de: 

Primar – Jude Traian Felician  



 

 

 

BUGETUL LOCAL AL COMUNEI BALŞA                            Anexa nr.1  

PE ANUL  2022             la Proiectul de Hotărâre nr. 1/2022   

 

 

 

 

 

 

Defalcarea bugetului local pe capitole şi subcapitole privind veniturile 

       

 

  
    

                                                                                                         - mii lei - 

Venituri total 2.683 

Venituri proprii - 

I. venituri curente  2.683 

A. Venituri fiscale 1.037 

A1. Cote şi sume defalcate din impozitul pe 

venit 

561 

A2. Impozit pe proprietate 444 

A3. Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii - 

Sume defalcate din TVA 1.630 

A4. Alte impozite şi taxe fiscale 32 

C. Venituri nefiscale 16 

 

 

 

Proiect iniţiat de:                       Avizat, Secretar general 

Primar – Jude Traian Felician               Jr. Tătulea Silviu-Petru 

 

    
 



 

BUGETUL LOCAL AL COMUNEI BALŞA                     Anexa nr. 2  

PE ANUL 2022        la Proiectul de Hotărâre nr. 1/2022    

 

 

 

 

 

 

Defalcarea bugetului local pe capitole şi subcapitole privind cheltuielile de funcţionare 

 

 

      -mii lei- 

                                        Cheltuieli de funcţionare                                   3.012,18 

I. Autorităţi executive  1.695 

Din care:1. Cheltuieli curente  1.695 

a. cheltuieli de personal  895 

b. cheltuieli materiale şi servicii 800 

Cultură 211 

II. Cheltuieli social-culturale 586 

- învăţământ 35 

a. educaționale 7 

b. materiale şi servicii 20 

c. burse 8 

- asistenţă socială 551 

a. personal 551 

b. încălzire, lemne - 

III. Servicii dezvoltare publică 300 

a. personal - 

b. materiale şi servicii 250 

- protecţia mediului 50 

a. materiale şi servicii - 

IV. Acţiuni economice 220,18 

a. drumuri şi poduri 120,18 

b. alte cheltuieli 100 

 

 

Proiect iniţiat de:               Avizat, Secretar general 

Primar – Jude Traian Felician                 Jr. Tătulea Silviu-Petru 
 



 

 

 

BUGETUL LOCAL AL COMUNEI BALŞA                     Anexa nr. 3  

PE ANUL  2022        la Proiectul de Hotărâre nr. 1/2022   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Bugetul cheltuielilor de dezvoltare, pe anul 2022 

 

 

 

 

             -mii lei- 

                         Cheltuieli de dezvoltare                                                       329,18 

I. Servicii publice generale - 

III. Cheltuieli sociale 329,18 

Cămine 129,18 

Drumuri și poduri 200 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect iniţiat de:                Avizat, Secretar general 

Primar – Jude Traian Felician                  Jr. Tătulea Silviu-Petru 

 

 

 



 

BUGETUL LOCAL AL COMUNEI BALŞA                          Anexa nr. 4  

PE ANUL 2022              la Proiectul de Hotărâre nr. 1/2022   

    

 

 

 

 

Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate din venituri proprii  

 

VENITURI 

 

DENUMIRE 

INDICATOR 

 BUGET INIŢIAL 

MII LEI 

INFLUENŢE 

MII LEI 

BUGET TOTAL 

MII LEI 

Agricultură/silvicultură - 450,00 - 450,00 

 

 

 

 

 

CHELTUIELI  

 
 

DENUMIRE 

INDICATOR 

 BUGET INIŢIAL 

MII LEI 

INFLUENŢE 

MII LEI 

BUGET TOTAL 

MII LEI 

Agricultură/silvicultură - 691,01 - 691,01 

 

 

 

 

Proiect iniţiat de:                      Avizat, Secretar general 

Primar – Jude Traian Felician               Jr. Tătulea Silviu-Petru 

 

 



Bugetul Local al Comunei Balşa                                            ANEXA NR. 5  

estimativ pe anii 2023-2025              la Proiectul de Hotărâre nr. 1/2022 

 

 

Bugetul de venituri estimative pentru anii 2023-2025 

    - MII LEI - 

EXPLICAŢII 2023 2024 2025 

Sume estimative stabilite prin Deciziile Şefului 

Administraţiei judeţene a finanţelor publice Hunedoara nr. 

24/2022 și nr. 37/2022 

1.116 1.093 1.098 

Venituri proprii estimative 444 450 450 

 

Proiect iniţiat de:                      Avizat, Secretar general 

Primar – Jude Traian Felician               Jr. Tătulea Silviu-Petru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bugetul Local al Comunei Balşa                                            ANEXA NR. 6  

estimativ pe anii 2023-2025              la Proiectul de Hotărâre nr. 1/2022 

    

 

Bugetul de cheltuieli estimative pentru anii 2023-2025 
 

  - MII LEI - 

EXPLICAŢII 2022 2023 2024 

Sume estimative stabilite prin Deciziile Şefului 

Administraţiei judeţene a finanţelor publice Hunedoara nr. 

24/2022 și nr. 37/2022 

1.116 1.093 1.098 

Cheltuieli proprii estimative 444 450 450 

 

Proiect iniţiat de:                      Avizat, Secretar general 

Primar – Jude Traian Felician               Jr. Tătulea Silviu-Petru 

 


