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RAPORTUL 

Serviciului contabilitate, impozite și taxe privind aprobarea rectificarii 

bugetului local al Comunei Gura Vitioarei pe anul 2022 și estimarile pentru anii 2023 -2025 

 

 Privește proiectul bugetului local ce se prezintă  în ședința ordinară a Consiliului Local al 
comunei Gura Vitioarei din luna iunie 2022. 

1. Necesitatea și oportunitatea 

Bugetul local al comunei Gura Vitioarei pe anul 2022 a fost aprobat prin Hotararea 
nr.11/11.02.2022 in conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat  nr.317/28.12.2021 
pe anul 2022 si Legii nr.273/2006. 
In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale in termen 
de 30 de zile de la intrarea in vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat precum si ca 
urmare a unor propuneri fundamentale ale ordonatorilor principali de credite; 

     Avand in vedere Hotararea Guvernului 70/2022 privind incasarea redeventei obtinute prin 
concesionare din activitati de exploatare a resurselor la suprafata ale statului  si tinand cont ca am 
incasat redeventa miniera de 89 mii lei procedam la redimensionarea cheltuielilor in raport cu nivelul 
de fundamentare al veniturilor. 
              Redimensionarea cheltuielilor cu suma de 89 mii lei la capitolele urmatoare: 51.02 -71.01.02   
suma de 10 mii lei, 67.02 -59.12 suma  de 50 mii lei, 84.02 -20.02 suma de 29 mii lei. 
                 Suplimentarea listei de investitii cu suma de 10 mii lei pentru obiectivul de investitie < 
Sisteme fotovoltaice pentru producerea energiei electrice , in baza referatului intocmit de catre Anghel 
Adriana. 
               In cadrul obiectivului de investitii < Asfaltare drumuri in comuna Gura Vitioarei (satele 
Gura Vitioarei , Faget si Fundeni), dupa aprobarea indicatorilor tehnico-economici, intervine 
necesitatea modificarii denumirii si a sumelor ,  in functie de obiectiv,  dupa cum urmeaza: 
   < Asfaltare drumuri in sat Gura Vitioarei >  cu suma de  315 mii lei ; 
   < Asfaltare drumuri in sat Fundeni >  cu suma de 185 mii lei ; 
   < Asfaltare drumuri in sat Faget >  cu suma de 25 mii lei ; 
   < Asfaltare drumuri in sat Poiana Copaceni >  cu suma de 25 mii lei ; 
                 Totodata s-a ivit necesitatea rectificarii bugetare a Scolii Gimnaziale Comuna Gura 
Vitioarei, respectiv virari de credite, conform Adresei nr.1257/19.05.2022 . 
Legea bugetului de stat stabilește structura veniturilor si destinatia cheltuielilor bugetelor locale, 
regimul acestora, precum si responsabilitățile institutiilor publice implicate în procesul de execuție al 
acestora, iar Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările 
ulterioare stabileste principiile, cadrul general si procedurile privind formarea, administrarea, angajarea 



și utilizarea fondurilor publice locale, precum si responsabilitățile autoritatilor administrației publice 
locale. 

2. Legalitatea  

Susținerea din punct de vedere legal este fundamentată conform următoarelor prevederi:  
 Legii nr. 317/28.12.2021 pentru aprobarea  Bugetului de stat pe anul 2022; 
 Legii nr. 273/2006 – Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
 H.C.L. nr. 91/20.12.2021 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2022;  
 Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare;  
 H.G. nr.1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;  
 Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările si completările ulterioare; 
 Fișele cu indicatorii pentru bugetul local alocați din unele venituri ale bugetului de stat pentru 

anul 2022 și estimări pentru anii 2023-2025; 

Ținând cont de prevederile legale și necesitățile specifice comunității noastre locale s-a 

procedat la întocmirea, fundamentarea și elaborarea bugetului local rectificat al Comunei 

Gura Vitioarei pe anul 2022 și estimările pe anii 2023 -2025.  
 Centralizate veniturile totale ale  bugetului local al comunei Gura Vitioarei estimate a se realiza 
în anul 2022 sunt în sumă de  16.242,43 mii lei, din care: 

1. 4.420,24 mii lei – venituri proprii ale bugetului local 
2. 3.014,00 mii lei  - cote și sume defalcate din impozitul pe venit 
3. 2.244,19 mii lei sume din TVA, astfel: 
         344,00 mii lei – pt.chelt.conf.art.104 al.2, lit.b-e din Legea Ed.Nat.1/2011  
       1.686,19 mii lei – pt. drepturi asis.pers.sau indem.lunare 
            20,00 mii lei – tichete de grădiniță  
          10,00 mii lei – alocații pentru copii cu cerințe educaționale speciale  
         184,00 mii lei – burse 
4.      1.810,00 mii lei – sume defalcate din TVA pentru echilibrare   
5.         425,00 mii lei subvenții pentru secțiunea de funcționare 
6.    7.343,00 mii lei – subvenții de la bugetul de stat  pentru finanțarea  Programului 

Național de  
Dezvoltare Locală. 
 
              La partea de cheltuieli a fost prevăzută suma de  25.988,43 mii lei.  
              Pentru partea de dezvoltare suma propusă este de  17.351,00 mii lei, conform Anexei nr. 2  la 
prezentul raport. 
 În conformitate cu prevederile art. 26 din OUG 63/2010 bugetele locale trebuiesc structurate și 
aprobate pe secțiuni. 
            Veniturile bugetului local în sumă 16.242,43 mii lei sunt structurate astfel: 

1. Veniturile secțiunii de funcționare  – 8.379,43  mii lei (51,59 % din total 
venituri); 

2. Veniturile secțiunii de dezvoltare  –  7.863,00  mii lei (48,41% din total 
venituri), din care suma de 520 mii lei reprezintă vărsăminte din secțiunea de  
funcționare pentru dezvoltare. 

Cheltuielile bugetului local în sumă de  25.988,43 mii lei sunt structurate astfel: 



1. Cheltuielile secțiunii de funcționare  –   8.637,43  mii lei ( 33,24 % din total  
cheltuieli); 

2. Cheltuielile secțiunii de dezvoltare   –  17.351,00  mii lei ( 66,76% din total 
cheltuieli). 

 
La estimarea veniturilor și cheltuielilor pentru anii 2023-2025  s-au avut în 

vedere  estimările din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale pentru 
anii 2023 -2025, transmise de către D.G.R.F.P. Ploiești. 
        Realizarea cheltuielilor va fi posibilă în măsura în care se vor realiza veniturile. 

 
 În sinteză proiectul bugetului local pentru anul 2022 este prezentat  în anexa 1 . 
 
 Lista de investitii propusă pentru  anul 2022 cuprinde obiectivele de investiții enumerate în 
cadrul secțiunii de dezvoltare a bugetului local și se prezinta în sinteză  în anexa 2. 

Programele multianuale reprezintă acțiuni multianuale care se desfașoară  pe o  perioadă mai 
mare de un an și dau  naștere la credite de angajament și credite bugetare.  
Conform OMFP nr. 1792/2002 privind aprobarea Normelor metodologice privind  

angajarea ,lichidarea,ordonanțarea și raportarea angajamentelor bugetare și legale sunt considerate 
acțiuni multianuale: 

-programele sau proiectele finanţate în cadrul acordurilor de împrumut care se preiau de Ministerul 
Finanţelor Publice, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare; 

– programele întocmite de ordonatorii principali de credite în conformitate cu prevederile Ordinului 
ministrului finanţelor publice nr. 1.159/2004 pentru aprobarea instrucţiunilor privind conţinutul, forma de 
prezentare şi structura programelor elaborate de ordonatorii principali de credite în scopul finanţării unor 
acţiuni sau ansamblu de acţiuni, prezentate în anexa la bugetul ordonatorilor principali de credite; 

– programele de investiţii publice care se prezintă în anexă la bugetul ordonatorilor principali de 
credite; 

– programele finanţate din fonduri externe nerambursabile de preaderare, precum şi programele şi 
proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente politicii de coeziune a Uniunii 
Europene, politicilor agricole comune şi de pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare. 

Creditele de angajament  și creditele bugetare pentru programele multianuale  în anii 2022 -
2025 sunt parte componentă a bugetului de venituri și cheltuieli, evidențiate prin formularele specifice, 
respectiv fișele obiectivelor/proiectelor/ categoriilor de investiții și formularele specifice de 
fundamentare a finanțărilor acestora. 

 
 

 
 
       
 

Serviciu contabilitate, 
           impozite și taxe,  


