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HOTĂRÂRE 

Nr.2 din 10.02.2022 

Privind aprobarea  bugetului local al comunei  Tămășeni pe anul 2022 și estimările  pe anii 2023-

2025 și a listei de investitii 

 

   Consiliul Local al comunei Tămășeni,                              

     Având in vedere prevederile Legii  nr.317/2021 privind Bugetul de Stat  pe anul 2022 ,adresa  AJFP 

Neamț   nr.570/07.01.2022 prin care ni se comunică repartizarea sumelor  defalcate din TVA pentru 

echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2022,adresa AJFP Neamț nr.1425/13.01.2022 prin care 

transmite repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralșizare la 

nivelul comunelor reprezentând finanțarea burselor pentru anul 2022 și H.C.J.Neamț nr.5 din 26.01.2022 

     În conformitate  cu prevederile  art.39,alin.(6)din Legea nr.273/2006 conform căreia ,,proiectele de 

buget se aprobă de autorităţile deliberative în termen de 45 de zile de la data publicării legii bugetului 

de stat în Monitorul Oficial al României,Partea I, 

     Având in vedere prevederile art.5 alin.(2) si art.32 din H.G.nr.1183/2012 pentru aprobarea Normelor 

privind sistemul de cooperare pentru asigurarea functiei de audit public intern și H.C.L. nr.39/24.10.2014 

privind  aderarea la Acordul de cooperare pentru organizarea si exercitarea activitatii de audit public 

intern nr.1431/15.12.2016  , cu modificarile aduse prin Actele adiționale subsecvente 

     Ţinând cont de referatul de aprobare al  primarului com.Tămășeni  nr.1198 din 04.02.2022 ,raportul 

biroului de specialitate înregistrat sub  nr.1199 din 04.02.2022 și avizele comisiilor de specialitate din 

cadrul Consiliului Local 

    În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „a”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 

196, alin. l, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 Adoptă prezenta,                                                                       

HOTĂRÂRE: 

 

    Art.1.Se aprobă bugetul local al comunei Tămășeni pe anul 2022  și estimările pe anii 2023-2025   

prevazute în anexa nr.1 ce face parte integranta din prezenta. 

    Art.2.Se aprobă bugetul local al comunei Tămășeni pe anul 2022  și estimările pe anii 2023-2025-

secțiunea de funcționare conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta. 

    Art.3.Se aprobă bugetul local al comunei Tămășeni pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025-

secțiunea de dezvoltare potrivit conform nr.3 care face parte integrantă din prezenta . 

     Art.4.Se aprobă  lista  de investitii pentru anul 2022  –sursa A-buget local, conform anexei nr.4 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art.5.Se aprobă bugetul institutiilor publice  și  activităților  finanțate integral sau parțial din venituri 

proprii pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025 conform  anexei nr.5 care face parte integrantă din  

prezenta hotărâre. 

    Art.6.Se  aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri 

proprii pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025,secțiunea de funcționare conform anexei nr.6 care 

face parte integrantă din prezenta  hotărâre. 

    Art.7.Se aprobă asigurarea fondurilor necesare desfasurarii activitatii de audit public intern in sistem 

de cooperare pentru exercitiul bugetar 2022, aferent  Serviciului  de audit public intern prin cooperare  

din cadrul  Filialei Judetene Neamt a Asociatiei Comunelor din Romania,contributiile lunare  datorate 
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fiind stabilite in baza Acordului de cooperare nr.1431/15.12.2016, cu modificarile aduse prin actele 

adiționale subsecvente  în suma totală de 50.000 lei. 

     Art.8.Se aprobă  numarul de personal permanent si temporar al comunei Tămășeni pe anul 

2022,conform anexei nr.7 care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

    Art.9.Primarul comunei Tămășeni,prin biroul financiar contabil va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

    Art.10.(1)Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Neamţ în vederea exercitării 

controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului com.Tămășeni. 

              (2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei 

publice locale, cât şi prin site–ul oficial al Primariei com.Tămășeni www.comunatamaseni.ro. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

    Consilier local,                                                        Contrasemnează  pentru legalitate                                                                                                        

Emanuel-Petru CÂNTACIU                              Secretarul  general al comunei Tămășeni, 

                                                                                          Alina-Cristina CĂLIMAN 
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