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HOTĂRÂRE  

 

 

 privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Nimigea  

pe anul bugetar 2022  

 

 

 Consiliul local al comunei NIMIGEA întrunit în şedinţa extraordinară în data de 

10.02.2022 

 

 Având în vedere: 

Prevederile Legii nr. 317/2021, Legea bugetului de stat pe anul 2022  

 Decizia Administrației Județene a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud nr. 1/03.01.2022 și 

nr. 3/05.01.2022; 

Hotărârea Consiliului Județean nr. 1/12.01.2022 privind repartizarea pe unități 

administrativ-teritoriale în anul 2022 a fondului aflat la dispoziția consiliului Județean bistrita-

Năsăud și  a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 

bugetelor locale și din sumele din cote defalcate din impozitul pe venit  pentru echilibrarea 

bugetelor locale, pe anii 2023-2025; 

Raportul compartimentului contabilitate nr. 448/07.02.2022 

  - procesul-verbal de afişare a proiectului  de hotărâre privind rectificarea bugetului local 

de venituri şi cheltuieli al comunei Nimigea pe anul 2022,  

Expunerea de motive nr. 9/10.02.2022 intocmita de primarul comnei Nimigea 

Raportul comisiei pentru dezvoltare economico-sociala, buget-finanţe, administrarea 

domeniului public si privat al comunei, înregistrat sub nr. 10/10.02.2022 

Raportul comisiei pentru administraţie publica locala, juridic, apărarea ordinei publice, 

respectarea drepturilor omului si a minorităţilor, înregistrat sub nr. 11/10.02.2022 

Raportul comisiei pentru învăţământ, sănătate, protecţie socială, protecţia mediului, 

activităţi social-culturale, amenajarea teritoriului si urbanism nr. 12/10.02.2022 

În conformitate cu: 

 

- prevederile art.2(1) pct.50,51 şi (2)(6), art.14(6)-(8),art.19 (1), art.20 (1) lit. a , art.25, 

art.26, art.32(1), (2), art.33 (1)-(5),(7)-(9), art.39, art.41, art.42, art.44(1), art.45 şi art.46 din 

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare; 

           în baza art. 123 alin. 1, art. 139 alin. 1, alin. 2,  196 alin. 1, lit.  a, art. 243 alin. 1 lit. a din 

Ordonanţă de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art.1.(1) Se aprobă bugetul general centralizat de venituri şi cheltuieli al comunei 

Nimigea pe anul 2022, la venituri în sumă de 19005 mii lei, la cheltuieli în sumă de 23132 mii 

lei; 

                  (2) Aprobarea bugetului general centralizat de venituri şi cheltuieli al comunei 

Nimigea pe anul 2022 s-a făcut cu respectarea prevederilor art.14 alin.7 din Legea nr.273/2006, 

cu modificările şi completările ulterioare;  



 2 

 Art.2.(1) Se aprobă bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole, şi la 

cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole şi paragrafe,pe anul 2022, la 

venituri în sumă de 19005 mii lei, la cheltuieli în sumă de 23132 mii lei; 

(2) Se aprobă bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole, şi la 

cheltuieli pe capitole, pe secţiuni, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole 

şi paragrafe 

 

a) secţiunea de funcţionare cu venituri în sumă de 8568 mii lei şi cheltuieli în sumă de 

8568 mii lei 

b) secţiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 10437 mii lei şi cheltuieli în sumă de 

14564 mii lei  

 

(3) Se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului local al comunei 

NIMIGEA din anul 2021  în sumă de  4127 MII LEI pentru secţiunea de 

dezvoltare. 

  

Art.3. Se aprobă bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi aliniate pe anul 2022;   

Art.4. Se aprobă programul de investiţii publice pe anul 2022 pe grupe de investiţii şi 

surse de finanţare ; 

Art.5. Se aprobă fişa obiectivului, proiectului şi categoriei de investiţii; 

Art.6. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă publică prin afişare 

la sediul consiliului local şi se publică pe site-ul comunei, www.primarianimigea.ro și în 

Monitorul Local al Comunei Nimigea;  

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 

NIMIGEA și Compartimentul Finanțe-contabilitate, impozite și taxe 

Art.8. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu   15 voturi „pentru”,  0 voturi „împotrivă” şi    

0  ”abţineri” din 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 în funcţie. 

Art.9. Secretarul unităţii administrativ – teritoriale va comunica prezenta hotărârea cu:  

- Primarul comunei Nimigea 

- Administrația Județeană a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud 

- Trezoreria Năsăud 

- Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud   

- Compartimentul Finanțe-contabilitate, impozite și taxe 

 

 

 

 

                    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                   CONTRASEMNEAZĂ  
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