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H O T A R A R E 
privind  aprobarea bugetului local al comunei Selaru, 

 judeţul Dâmboviţa  pe anul 2022 și estimări 2023-2025  

 

             CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘELARU, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA, întrunit în 

şedinţă ordinară în data  20.01.2022; 

           Având în vedere: 

           -   Referatul de aprobare primarului comunei Selaru, privind bugetul local al comunei Selaru 

pe anul 2022  și estimări 2023-2025 înregistrat sub nr. 263/18.01.2022; 

           -   Raportul compartimentului financiar contabil privind aprobarea bugetul local al comunei 

Selaru pe anul 2022 înregistrat sub nr. 325/20.01.2022; 

           -    Avizul favorabil al al comisiei de specialitate a consiliului local; 

           -    prevederile Legii nr. 317/2021 - Legea bugetul de stat pe anul 2022; 

- prevederile art. 19, alin.(1) lit. a) din Legea nr. 273/2006,  privind finanţele publice locale,  

cu modificările şi completările ulterioare; 

- adresa nr.797din  06.01.2022  a  Administrației Județene a  Finanțelor  Publice  

Dâmbovița; 

- Hotărârea nr. 18/13.01.2022  a Consiliului  Județean Dâmbovița, privind repartizarea sumei de 

32.994 mii lei, pe anul 2022,  din impozitul pe venit corespunzător cotei de 6% reprezentând fond la 

dispoziția Consiliului Județean Dâmbovița; 

- Hotărârea nr. 17/13.01.2022  a Consiliului  Județean Dâmbovița, privind repartizarea  

sumelor alocate din cote defalcate  din impozitul pe venit  pentru echilibrarea bugetelor locale ale 

comunelor, orașelor și municipiilor (cod 04.02.04)   și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor  (cod. 11.02.06) 

-  estimari 2023-2025; 

  În temeiul art.88, art. 129  alin.(4) lit.a) și art.196 alin.(1)  lit. a) din Ordonanța de Urgență a  

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

 

                                              

H O T A R A S T E: 

            Art. 1. Se aprobă bugetul local al comunei Șelaru pe anul 2022,  la partea de venituri  în sumă 

totală de 5447,00  mii lei. 

             Detalierea pe capitole, subcapitole și secțiuni se face conform anexei  care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

            Art. 2. Se aprobă bugetul local al comunei Șelaru pe anul 2022,  la partea de cheltuieli în 

sumă totală de 6274,00  mii lei. 

             Detalierea pe capitole, subcapitole și secțiuni se face conform anexei  care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

             Art. 3. Se aprobă bugetul local al comunei Șelaru la partea de venituri – secțiunea de 

funcționare în sumă de 4581,00 mii lei. 
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             Art. 4. Se aprobă bugetul local al comunei Șelaru la partea de cheltuieli – secțiunea de 

funcționare în sumă de 4581,00 mii lei. 

            Art. 5. Se aprobă bugetul local al comunei Șelaru la partea de venituri – secțiunea dezvoltare  

în sumă de  866,00  mii lei. 

             Art. 6. Se aprobă bugetul local al comunei Șelaru la partea de cheltuieli – secțiunea 

dezvoltare în sumă de 1693,00  mii lei și se utilizează conform listei și programului  de investiții pe 

anul 2022; 

              Art. 7.  Se aprobă numărul de personal pentru anul 2022  cu un total  de 52 posturi din care: 

38  posturi ocupate,  14 posturi  vacante;  

                           Din totalul de 52 de posturi:   

-  la cap. 5102-  25 posturi din care:  17 ocupate,  8 vacante; 

-  la cap. 6102 – 1 post  din  care: 1 ocupat, 0 vacante;  

-  la cap. 6702 – 1 post  din  care: 1 ocupat, 0 vacante;  

-  la cap. 6802 – 25 posturi  din  care: 19 ocupate, 6 vacante;  

               Art. 8 .  Se aprobă utilizarea  excedentului anului 2021 în sumă totală de 827  mii lei, pentru 

–  Secțiunea de dezvoltare; 

           Art. 9.  Se aprobă cheltuielile din lista de investiții pozițiile A, B.         

           Art. 10. Prezenta hotărâre va fi trtansmisă la Administrația județeană a  Finanțelor publice 

Dâmbovița și Serviciului Buget din cadrul Consiliului Județean Dâmbovița  prin grija 

compatrimentului  contabilitate  din aparatul propriu de specialitate al primarului. 

           Art. 11. Cu ducerea la îndeplinire   a prezentei hotărâri se obligă  compartimentul financiar 

contabil, iar cu transmiterea prezentei se obligă secretarul general al comunei Şelaru. 

                                                         

 
 

                                                     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

                                                      BĂLĂBĂNEANU MARIAN                                                              

 

 

 

 

 

NR.    1                                                                                              CONTRASMNEAZA 
DATA: 20 ianuarie 2022                                                                        SECRETAR GENERAL, 

ȘELARU                                                                                                  Dragne Emilian Petre  

 


