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HOTARAREA NR.46
Din 24.02.2022

-pdvind aprobarea Bugetului General al oragului Zdmelti pe anul 2022, respectiv:
Bugetul local de venituri 9i cheltuieli pe anul2022 9i bugetul instituliilor publice gi activitalilor
finanlate integral sau pa4ial din venituri proprii pe al|rll 2022, conform anexelor caxe fac pafe
integrantd din prezenta hotarare,

CONSILIUL LOCAL ZARNE$TI, intrunit in qedinfa ordinari legal constituiti, azi
. -. 24.02.2022,

Analizdnd Proiectul de hotdrare gi Referatul de aprobare iniliate de primarul oragului
ZArne$ti Si Raportul de Specialitate al Directiei Economice prin care se propune aprobarea
Bugetului General al oragului Zdme$ti pe a\\l 2022, respectiv: Bugctul local de venituri gi
cheltuieli pe an:ul2022 Qi bugetul institutiilor publice qi activitililor finantate int€$al sau pa4ial
din venituri proprii pe anul 2022, conform anexelor carc fac part€ intogantd din prezenta hotdrere,

Avdnd in vedere avizele comisiilor de specialitate nr.l, 2, 3 9i 4 als Consiliului Local
Zimesti:

in baza Deciziei w. 3104.01.2022 a Directorului General al D.G.R.F.P.Bra$ov, prin adresa
218/05.01.2022 a DirecJiei Generale Regionale a FinanJelor Publice Bragov, privind repartizarea
pe unitdli administrativ-teritoiale a sumelor defalcate din unele venitud ale bugetului de stat
pentru finanfarea cheltuielilor desaentralizate la nivelul comunelor, oraqelor Ei municipiilor pe
aNl2022 Fi estimAri pcnh! anii 2023 - 2025, respectiv suma de 5.237 mii lei Ei estimiri 2023 -
5.237 mii lei,2024 - 5.237 mii |ei,2025 - 5.237 mii lei - cod indicator 11.02.02 - astfel:

- 4.903 mii lei penttu finanlarea drepturilor asistenfilor personali ai persoanelor cu
icap grav sau indemnizafii lunare;

- 4l mii lei pentru finanfar€a ajutorului pentru incdlzirea locuinlei cu lemne, carbuni $i
combustibili petrolierir

- 35 mii lei pentru plata stimulentelor educajionale acordate copiilor din familii
defavorizate in scopul stimuldrii participdrii in inv516mantul prescolar;

- 299 mii lei pentru finanfarea drcptudlor copiilor cu oerinle educa{ionale speciale
integrafi in invdtdmantul de masi

in baza Deciziei nr.4/05.0!.2022 a Directorului General al D.G.R.F.P.Bragov, prin adresa
218/05.0I.2022 a Direcliei Generale Regionale a Finanlelor Publice Bragov, privind repartizarea
pe unitdti administrativ-teritodale a sumelor Ei cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului
de stat pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2022, astfel:

- 9.681 mii lei - sume alocate din impozitul pe venit pentru echilibmrea bugetelor locale
(cota de 63%) - cod indicator 04.02.01;

- 11.991 mii lei - sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale cod indicator 04.02.04;



In baza Deciziei nr.10/06.01.2022 aDirectorului General al D.G.R.F.p.Bragov, prin adresa
299/06.01.2022 aDirecliei Cenerale Regionale a Finanlelor publice Bragov, privind comunicarea
sumelor $i cotelor dcfalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor
locale - estimdri pentru anii 2023-2025, astfel:

- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale - cod indicator lL02.06 _
2023 - 3 .224 nii lei, 2024 - 909 mli lei, 2025 - 914 mii tet

- sume aloaate din cote defalcat€ din impozitul pe venit penftu echilibrarea bugetelor
Iocale - cod indicator 04.02.04 - 2023 - i.321 mii lei, 2024 - 8.081 mii lei,2025 _
8.127 mii lei1'

- sume alocate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (cota de 63%)
.- cod indicator 04.02.01- 2023 - tt.224 mii Iei, 2024 - 12.559 mii lei, 2025 _ 13.486
mii lei:

in baza Deciziei t. 294/16.02.2022 a Directorului General al D.G.R.F.P Braqov, prin
adresa 1887/16.02.2022 a Direcliei Generale Regionale a Finan{elor publice Bragov, privind
repartizarea pe unitd(i administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarca adaugata
pentru finan{arca cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oragelor gi municipiilor,
destinate finanlfuii unor cheltuieli ale unitalilor de invildment preuniversitar de stat pentru anul
2022 9i estimdri pentru anii 2023 - 2025 , cod indicator 11.02.02 - astfel:

- 1.827 mii lei penhu cheltuielile previ;zvte la aft. 104, al. 2, 1it. b)-d) din Legeea
educaliei nalionale nr.1/2011 9i estimiri 2023 - 1.928 mii lei,2024 - 1.983 mii tei,
2025 - 2.036 mii lei;

- 682 mii lei p€ntru finanfarca aheltuielilor au bu$ele acordate elevilor si estimAri 2023
- 682 mii lei,2024 - 682 mii lei, 2025 - 682 mii lei;

in baza Deciziei I.S.J. Braqov rc3'l /15.02.2022 privind rapafiizarca sumelor defalcate din
taxa pe valoarea addugatd pentru finanlarea de bazi a unitdfilor de invifdmant preuniversitar de
stat pentru cheltuieli prayizute la art. 104, alin. 2, lit. b)-d) din Legeea educatioi nationale
nr.l /201 1 $i pentru finanfarea cheltuielilor cu bursele, pe a\ul2022 9i estimdri 2023 - 2025, pe
unititi de inviFmant preunive$itar de stat,

in baza H.C.J nr.13/26.01.2022, prin adresa 63021255512:'.01.2022 a Consiliului Judetean
Bragov, privind aprobarea repartizdrii pe unitAti administntiv teritodalc a sumej corespunzatoare
cotei de 6,00% din impozitul pe venit estimat a se incasa la bugetul de stat pe anul 2022 qi
estimdri pentru arii 2023-2025, pentru sustincrea programelor de dezvoltare locali, pentu
sustinerea programelor de infrastructura cara necesitA cofinantare loaald, pentru cheltuielile de
funcfionare, precum $i cota de 20Vo din cote defalcate din impozitul pe venit gi taxa pe valoarea
addugatd pentru echilibrarea bugetelor locale, estimatd pe ani i 2023-2025, astfel:

- 800 mii lei - cote defalcate din impozitul de venit - aota d,e 6yo - si estimdri 2023
1.743 mii lei,2024 - 1.950 mii lei, 2025 - 2.094 mii lei- cod indicator 04.02.05;- Sume din cote defalcate din impozitul pe venit penhu echilibrarea bugetelor locale
aota d,e 20yo - estimtui 2023 594 mii lei, 2024 - 664 mii lei, 20ZS _ 713 mii lei _ cod
indicator 04.02.04:

- Sume defalcate din taxa pe valoarea addugatd pentru echilibrarea bugetelor locale
corespunzdtoare cotei d,e 20%o - estimtui 2023 262 mii lei,2024 - 7 5 mii \ej,,2025 , .7 

5
mii lei cod indicator 11.02.06:



In baza proiectelor de buget depuse dc cdtre instituliile publice aflate in subordinea
Consiliului Local,

Av6nd in vedere referatul de speoialitate n. 2831/02.02.2022 privind fundamentarea
veniturilor proprii,

Avdnd in vedere execufia veniturilor \a data de 16.02.2022,
AvAnd in vedere soldul contul 824980000 ,, Excedent al bugetului local" intocmit la data

de 3 1.12.2021 de cdtre Trezoreria Rdqnov,
Avdnd in vedere contractul de finantara nt. 4773/2'7.09.2019 pentru realizarea obiectivului

de investitii ,,Dotare ambulatoriu Spital ordgenesc Dr. Caius Tiberiu Sparchez, cu aparaturi
medicald gi mobilier",

Avdnd in vedere contractul de flnantare nr. 419127.11.2020 penbt realizarea obiectivului
de investilii ,,Consolidarea capacitdlii de gestionare a crizei sanltare COVID - 19 de cdtre
spitaluiui ,,Dr. Caius Tiberiu Sparchez" prin achizilionarea de echipanente $i dottui specifice,,,

Avand in vedere contractul de finantare neramursabila nr. 40/19.07.2019 pentru realizarea
proiectului ,, inchidere depozit neconform de deqeuri municipale clasa B Zdrnegti, judeful
Braqov",

Avdnd in vedore contractul da finanlare nr. 3426/09,05.2018 pentru realizarea obiectivului
d€ investifii ,,Extindere $i reabilitare statie epurare ape uzate, din oragul ZdmeEti, jude{ul BraEov',
pentru Programul nalional de dezvoltare locali,

HOTIRA$TE:

Art.1 -Se aproba Bugetul General al omsului
local de venituri 9i cheltuieli pe anul 2022 gi bugetul
integral sau par{ial din venituri proprii pe anul 2022,
din Drezenta hotdrare.

Art2-Cu ducerea [a indeplinire a prezentei hotdrari, so desemneaza primarul orasului
ZAme$ti, pdn Directia Economicd.

Pretedirte de gediDfS, eaz6,
General

Gabriel odiga

Zdmesti pe arul2022, rcspectiv: Bugetul
institu{iilor publice $i activitdlilor fi nan(ate
conform anexelor carc fac parte integantd

,^l

Ini{iator- Primarul ora$ului Zdrne$ti
Hoterarea a fost adoptata cu 19 voturi pentru din 19 consilieri prezenli din totalul efectiv de 19 consilieri
Red:3x.- Dosar Hotarari, lnstitulia Prefectului Bra$ov, Directia Economica


