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PROIECT DE  HOTĂRÂRE NR. 11/04.02.2022 
privind aprobarea bugetului local inițial pentru anul 2022 al comunei Arieșeni, județul Alba 

 
 Primarul comunei Arieșeni, județul Alba 
 Luând în considerare: 

- proiectul de hotărâre nr.11/2022 privind aprobarea  bugetului local inițial pentru anul 2022 al 
comunei Arieșeni, județul  Alba; 
- referatul de aprobare întocmit de către Primarul Comunei Arieșeni , înregistrat sub nr. 623 din 
04.02.2022; 
- raportul dlui  economist Ledrer Francisc Cristian, privind aprobarea  bugetului local inițial 
pentru anul 2022 al comunei Arieșeni, județul  Alba,  înregistrat sub nr 625/04.02.2022 ; 
- adresa AJFP Alba nr. ABG_STZ-175/05.01.2022 prin care se comunica cuantumul sumelor 
alocate din cote defalcate din impozitul pe venit și sume defalcate din TVA pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2022; 
- adresa AJFP Alba nr. ABG_STZ-399/10.01.2022 prin care se comunică cuantumul sumelor 
din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor,  municipiilor 
pe anul 2022; 
- adresa AJFP Alba nr. ABG_STZ-993/25.01.2022 prin care se comunică repartizarea pe 
trimestre a sumelor din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 
orașelor,  municipiilor pe anul 2022 
- adresa CONSILIUL JUDETEAN ALBA nr. ABG_STZ-993/25.01.2022 prin care se 
comunica repartizarea pe UAT-uri a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit 
estimat a se  incasa de la bugetul de stat in anul 2021 și repartizarea sumelor defalcate din TVA 
pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene si comunale pentru anul 2022; 
- adresa AJFP Alba nr. ABG_STZ-1256/01.02.2022 prin care se comunică repartizarea pe 
trimestre a sumelor din TVA pentru drumurile județene si comunale aprobate prin HCJ Alba nr. 
35/31.01.2022. 

Văzând prevederile Legii 317/2021 privind bugetul de stat pentru anul 2022, Legii nr. 
273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, , prevederile art.129 alin.(2) 
lit.a), lit.b) și alin. (4) lit.a) din Ordonanța de urgență Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ; 

În temeiul art. 139 alin(3) lit.a) , ale  art 196 alin (1) lit.a ,  coroborat cu cele  ale art.129 din 
Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ , adoptă  prezenta, 

 
 
 
 



HOTĂRÂRE 
 
  Art.1  Se aprobă  bugetului local al comunei Arieșeni, județul Alba, anul 2022, în sumă 

de 16.949,85 mii lei venituri și 17.850,14 mii lei cheltuieli, diferența de 900,29 mii lei  fiind 

suportată din excedentul anului precedent, conform Anexelor nr. 1, 2 și  3  – părți integrante a 

prezentei  hotărâri. 

 Art.2. Se aprobă bugetul finanțat integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 

2022 în sumă de 13,05 mii lei venituri și 13,05 mii lei cheltuieli. 

 Art.3. Se aprobă Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de 

finanțare pentru anul 2022. 

Art.4. Se  aprobă folosirii excedentului bugetar la bugetului local de venituri și cheltuieli  

pentru anul 2022  a Comunei Arieșeni, in anul 2022 in valoare de 900.298,92 lei. 

Art. 5. Se aprobă folosirii excedentului bugetar la bugetul finanțat integrat din venituri 

proprii pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare al Liceului Tehnologic de Turism 

si Alimentație Arieseni, subunitate a Comunei Arieseni, in anul 2022 in valoare de 7.187,78 lei. 

 Art.6. Compartimentul Contabilitate va duce la îndeplinirea prevederile hotărârii care 

va fi adoptată. 

 Art.7 Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii 

nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 Art. 8 Prezenta hotărâre se înaintează și se comunică cu :Instituția Prefectului Județului 

Alba, Primarului Comunei Arieșeni, Dosar/afișaj primărie, Compartiment Contabilitate. 

 
 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de .... voturi pentru valabil exprimate , care reprezintă .......din 

numărul consilierilor prezenți și  ...... din numărul consilierilor in funcție . 
 

 
         
                      Avizează Pentru   Legalitate 

Primar,                                         Pt. Secretar General, 
    Pantea Gheorghe                                                      Inspector Asistent 
                                 Belei Ionel Viorel 

 


