ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL
COMUNA SCRIOAȘTEA
HOTĂRÂRE–PROIECT
privind : aprobarea bugetului local pe anul 2022, a listelor de investiții ale comunei
Scrioaștea pe anul 2022 și a estimărilor pe anii 2023 – 2025.
Consiliul Local al comunei Scrioaștea, întrunit de îndată în ședință extraordinară
în data de 10 februarie 2022 ,
Având în vedere :
- Referatul de aprobare al primarului comunei Scrioaștea înregistrat sub nr.869
/08.02.2022 ;
- Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. ____/_____
2022;
- Anunțul cu nr. de înregistrare 184 / 12.01.2022, afișat la sediul Primăriei
comunei Scrioaștea;
- H.C.L. nr.4 / 28.01.2022 privind inventarierea materiei impozabile, inclusiv
a listei de rămășite și a bazei de impozitare în funcție de care se calculează
impozitele și taxele aferente anului fiscal 2022, la nivelul Comunei
Scrioaștea, județul Teleorman;
- adresa nr. 29 din 06.01.2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice
Teleorman înregistrată la Primăria comunei Scrioaștea sub nr.91/07.01.2022,
prin care comunică instituției noastre valoarea estimată a veniturilor din
cotele defalcate din impozitul pe venit pe anul 2022;
- adresa nr. T 32 din 06.01.2022 a Administrației Județene a Finanțelor
Publice Teleorman, înregistrată la Primăria comunei Scrioaștea sub
nr.92/07.01.2022, prin care comunică instituției noastre valoarea pe anul
2022 și estimările pe perioada 2023 – 2025 a Sumelor alocate din cotele
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, a
Sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor,
sectoarelor și municipiului București și a Sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale;
- adresa nr. 948 / VII C din 11.01.2022 a Consiliului Județean Teleorman,
înregistrată la Primăria comunei Scrioaștea sub nr. 192 / 12.01.2022 cu
sumele ce reprezintă 20% din TVA și din cota de 14% din impozitul pe
venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anii 2023 – 2025,
repartizate pentru întocmirea și estimărilor pentru anii 2023 - 2025 ;

- adresa nr. 975 / VII C din 12.01.2022 a Consiliului Județean Teleorman,
înregistrată la Primăria comunei Scrioaștea sub nr. 445 / 20.01.2022 – cota
de 20% din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale și
cota de 20% din cota de 14% din impozitul pe venit, precum și sumele
reținute ca urmare a diminuării cu gradul de necolectare a veniturilor propria;
- adresa nr.230 din 25.01.2022 a Școlii Gimnaziale ”Anghel Manolache”
înregistrată la Primăria comunei Scrioaștea sub nr.520/25.01.2022, prin care
solicită finanțarea complementară pentru cheltuielile cu naveta cadrelor
didactice și reabilitări clădiri unități de învățământ;
- adresa nr.137 din 27.01.2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice
Teleorman, prin care comunică valoarea pe anul 2022 și estimările pe
perioada 2023 – 2025 a Sumelor defalcate din TVA pentyru finanțarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municpiilor,
sectoarelor și municipiului București;
- prevederile Legii nr. 317/2021 privind legea bugetului de stat pe anul 2022;
- normele cuprinse în art. 87, alin. 3, art. 88, art. 129, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit.
a, alin. 5, din O.U.G. nr. 57/ 2019 prvivnd codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;
- dispozițiile art. 2, pct. 47, art. 19, alin. 2, art. 20, alin. 1, lit. c, art. 41, alin. 1
și art. 49, alin. 4, alin. 7, , alin. 9 și alin. 10, din Legea nr. 273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioareprevederile
Legii responsabilității fiscal bugetare nr.69/2010, republicată;
- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ;
- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative;
- prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.d) din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare,
În temeiul prevederilor art.136 alin.(1), art.139 alin.(1) și alin.(5) și ale art.196
alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă bugetul local al comunei Scrioaștea pe anul 2022, conform
Anexei nr.1.1. și Anexei nr.1.2. la prezenta hotărâre, astfel :
- venituri : 6.413,50 mii lei, din care : - secțiunea funcționare : 6.000,00 mii lei;
- secțiunea dezvoltare : 2.758,00 mii lei;
- cheltuieli : 8.758,50 mii lei, din care :- secțiunea funcționare: 6.000,50 mii lei;
- secțiunea dezvoltare: 2.758,00 mii lei;
cu un deficit de 2.345,00 mii lei finanțat din excedentul anului 2021.
Art.2. Se aprobă estimările pentru anii 2023 - 2025 ale bugetul local al comunei
Scrioaștea, pe baza indicatorilor macroeconomici, conform Anexei nr.2, astfel :
- pentru anul 2023:
5.007,40 mii lei, atât la venituri cât și la cheltuieli;
- pentru anul 2024 :
4.777,00 mii lei, atât la venituri cât și la cheltuieli;

- pentru anul 2025 :
4.795,00 mii lei, atât la venituri cât și la cheltuieli.
Art.3. Se aprobă programul de investiţii pe anul 2022, cu finanţare din bugetul
local al comunei Scrioaștea, în sumă de 2.758,00 mii lei, conform Anexei nr.3.
Art.4 Anexele nr.1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul
autorității administrației publice locale și pe site-ul instituției.
Art.6. Secretarul general al comunei Scrioastea, judetul Teleorman, va
transmite prezenta hotărâre Instituției Prefectului - județul Teleorman pentru
verificarea legalității și o va comunica instituțiilor, compartimentelor și persoanelor
interesate.
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