
  

R O M Â N I A 
JUDEȚUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI CIUMANI 

 
 

   H O T Ă R Â R E A nr.4/2022  
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
general consolidat al comunei Ciumani pe anul 2022 

 
 

Consiliul Local Ciumani 

Având în vedere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre nr.1/2022 prezentat 
de Primarul comunei cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat al 
comunei Ciumani pe anului 2022, 

Văzând avizul consultativ favorabil al comisiei de specialitate pentru  buget –finanțe, 

investiții, administrarea domeniului public și privat, activități de turism și comerț 

 a Consiliului Local Ciumani nr. 1/2022 precum şi raportul de specialitate înaintat de 
compartimentul contabilitate nr. 1/2022, 
          Ţinând cont de publicarea prin afişaj a proiectului Bugetului de venituri şi cheltuieli 
consolidat al comunei Ciumani pe anul 2021 în scopul dezbaterii publice a acestuia,  
          Luând în considerare prevederile : 

 Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022, în special ANEXA 10 privind 
Categoriile de venituri şi cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2022;  

 Ordonanță de urgență nr.131/2021 privind modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, 

 Ordonanță de urgență 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 

 Ordinul  nr.338/2021 privind aplicarea prevederilor art. III alin. (11) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, 

 Hotararea 353/2021 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind 
aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per 
elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de 
stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele 
locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, 

 Art. 1 alin. (2) lit. a), art. 4, art. 5 alin. (4), art. 19 alin. (1) lit. a), art. 20 alin. (2) lit. 
j),art.25, art. 26 alin. (4) și alin.(6), art. 30 alin. (6) din Legea nr. 273/2006, privind 
finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;  

 Ordonanței de Urgență nr. 114/2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul 
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte 
normative şi prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, 

 Legii cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 
autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 Art. 8, art. 103 alin. (2), art. 104 alin. (2)și art. 105 alin. (2) din Legea nr.1/2011 privind 
educația națională, cu modificările și completările ulterioare; 

 Decizia nr. 28 /28.12.2021 a Șefului Administrației județene a finanțelor publice 
Harghita, 
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 Decizia nr.1 din 17.02.2022 a Șefului Administrației județene a finanțelor publice 
Harghita, 

 Decizia nr.2 din 16.02.2022 a Șefului Administrației județene a finanțelor publice 
Harghita, 

 Adresa nr.1809 /16.02.2022 al Administrației județene a finanțelor publice Harghita 
privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe 
anul 2022 și repartizarea pe trimestre a cotei de 14 % din impozitul pe venit pe anul 
2022, 

        Respectând prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în 
administraţia publică locală,precum și art.8 litera a), c), art.39 alin.(3) din Legea finanțelor 
publice locale nr.149/2022, 

  În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) litera b) și alin.(4) litera a), art.133 alin.(1), 
art.139 alin.(1) și alin.(3) litera a), art.196 alin.(1) litera a) din Ordonanța de urgență 
nr.57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificările și completările ulterioare,                                              
 
 

H O T Ă R E Ş T E: 
    
 

Art.1. Se aprobă Bugetul general consolidat al comunei Ciumani pe anul 2022 în 
sumă de 11.338,00 mii lei la venituri şi în sumă de 15.222,83 mii lei la cheltuieli, conform 
anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre .  
 

Art.2. Se aprobă veniturile la bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi 
subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe în sumă de 10.639,00 mii 
lei, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.3. Se aprobă  cheltuielile detaliate  pe capitole şi subcapitole, pe titluri şi articole 

în sumă de 14.385,08 mii lei, din care 6.675,08  mii lei secţiunea de funcţionare şi 
7.710,00 mii lei secţiunea de dezvoltare, conform anexei nr.3, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

 
Art.4.  Se aprobă bugetul din venituri proprii şi subvenţii detaliat  în sumă de 

699,00  mii lei la venituri  şi la partea de cheltuieli pe capitole , subcapitole, titluri şi articole 
de cheltuieli în sumă de 837,75 mii lei, toate pe secţiunea de funcţionare, confor anexei 
nr.4  A și B, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.     

 
Art.5. Se aprobă la secţiunea de dezvoltare lista  de investiţii publice pe anul 2022 a 

Comunei Ciumani în valoare de 7.695,50  mii lei, din care 3.694,10 mii lei fonduri 
europene nerambursabile  4.001,40 mii lei cheltuieli capitale ale bugetului local, conform 
anexei nr.5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.6. Se aprobă folosirea excedentului extrabugetului din data de 31.12.2021 în 

sumă de 138,75 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor în anul curent a secției de 
funcționare, din care: 

a) Comuna Ciumani în sumă de 29,75 mii lei, 
b) Școala Gimnazială Köllő Miklós în sumă de 109,00 mii lei. 

 
Art.7. Se aprobă folosirea excedentului bugetului local din data de 31.12.2021 în 

sumă de 3.746,08 mii lei din care 3.746,08 mii lei pentru finanțarea secțiunii de 
dezvoltare. 
 



Art.8. Se aprobă numărul de personal și cheltuielile personale din cadrul aparatului 
propriu al primarului și aparatul instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local Ciumani, 
conform anexei nr.6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.9. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

comunei Ciumani.   
 
Art.10. Prezenta hotărâre, prin grija  secretarului general  , se comunică  Primarului 

comunei Ciumani, Instituției Prefectului Județului Harghita și se aduce la cunoștință publică 
prin afișare și pe pagina de internet al comunei. 
 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                 Contrasemnează  pentru legalitate 
      Korpos Levente                                             Secretar general:  Balogh Zita 
 
 
 
 
 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din data de 
22 februarie 2022 cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ cu un număr de 12 voturi pentru , 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 
13 consilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi la şedinţă. Dl.consilier Korpos Levente nu a votat , fiind 
în situația de conflict de interese. 


