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r. 225 din 12.01.2022:
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Rl~FERAT DE APROBARE
privind aproharca bugctului de venituri ~i chcltuicli al Comunci Tcaca
pcntru anul 2022

A v<111d 111 vedere:
- Decizia Administra\iei Judetene a finan\elor Publice Bistri\a Nasaud nr.1 /2022 privind
rcpartizarca pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru
finan tarca cheltuielilor descentralizate la nivelul judctelor,a sumelor defalcate din taxa pc va loarea
adaugata pentru drumuri, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2022 la Consiliul Jude(ean,finan\arii drepturilor asistentilor personali ai
pcrsoanclor cu handicap grav sau tnclemniza(iile lunare, finan(arii stimulentelor cduca\ionalc acordate
copiilor cu cerin\c educationale acordate copiilor din din familii dcfavorizate 111 scopul stimularii
participarii in 111va(amantul prqcolar, finantarii inva(amantului particular ~i eel confessional acreditate
pcntru drepturile copiilor cu ccrin\c educa\ionale special intcgra\i in inva(amantul de masa,finan\area
bursclor ~colarc, finantarii de baza a unitflltilor de inva\amant prcuniversitar de stat, finantarea de baza
a invf1\f11rn1ntului particular ~i eel confessional acreditatc, IK! an ul 2022 ~i a estimarilor pcntru anii
2023-2025, comunicata cu adrcsa nr. BNG_STZ-39/2022;
- Deci zia Administra\iei Jucletene a finan\elor Publi cc 13istrita Nasaud nr.3/2022 privincl
repartizarca pc unitati aclministrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare aclaugata pen tru
echilibrarca bugetelor locale pe amtl 2022 ~i a estimarilor pentru anii 2023-2025, comunicata cu
adrcsa nr.BNG _ STZ-159/2022;
- Hotararca Consiliul Jucle\ean Bistrita-Nasaucl nr.1 /2022 privind repartizarea pe unitati
administrntiv teritoriale in anul 2022 a fonclului la dispozitia Consiliului Judetean Bistri\a-Nasaucl ~i a
cotci de 20% din sumcle defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale ~i
din sumele din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anii 20232025, comunicata cu adresa nr.882/2022;
- art.129 alin(4) lit.a) din O.lJ.G.nr.57/2019 privincl Coclul administrativ, cu moclificarile ~i
compleU\rilc ulterioarc care st ipulcaza ca la propunerea primarului consiliul local aproba bugctul
unita! i i aclministrativ-teritoriale;
- art.20 alin( I) lit.a) din Lcgca nr.273/2006 privincl finan\cle publicc locale , cu moclificarile
~i complctarile ulterioare: .,Ari. 20. - r I J A11toritc1(ile ad1J1inistra(iei pub/ice locale au 11r1J1ct1uarele
co1J1pelen(e ,}·i responsabilit{i(i in ceca ce prive.>·te.finan(ele puh/ice locale:
a) e/aborarea ~-; aprubarea b11ge1e/or luca/e, in cundi(ii de echilihru bugetar, la ter111e11ele Ji
potrivit prevederi/or stabilite prin prezenta /ege .,
- Legca bugetului de stat pe anul 2022 nr.317/2022;
prop1111 aprobarea proiectului de hotarare privincl bugetul de vcnituri ~i cheltuieli al comunei Teaca pe
anul 2022 in forma prczcntata.
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