
  
                                       

                                 
                           

privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunile de funcționare și dezvoltare ale 
bugetului local al comunei Horodniceni, județul Suceava pe trimestrul I, anul 2022 

  
 
  Având în vedere: 
 

a) prevederile art. 11 alin. (2), art. 49 alin. (12) și (13) și art. 73 alin. (3) din Legea nr. 
273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 

b) prevederile art. 129 alin.(2) lit.b) și alin. (4) lit.a), art.155 alin.(1) lit.c), alin.(4) lit.c) 
din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
 
  analizând execuția bugetului local pe trimestrul I,  anul 2022,  
 
  ținând cont de situațiile financiare aferente trimestrului I, până la data de 31 martie care se 
compun din: bilanț, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, situația 
modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor, conturile de execuție bugetară și anexele la 
situațiile financiare, care includ: politici contabile și note explicative,    
 
 luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 28 din 08.04.2022 însoțit de :  

a) referatul de aprobare prezentat de  primarul comunei Horodniceni, înregistrat sub nr. 
1285 din 08.04.2022 ; 

b) raportul biroului buget finanțe, contabilitate, taxe și impozite nr. 1286 din 08.04.2022;  
c) avizul comisiei de specialitate  nr.1 pentru programe de dezvoltare economico-socială, 

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie 
comunală, protecţia mediului şi turism;  
 
    în temeiul art. 139 alin.(1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
  
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORODNICENI adoptă prezenta hotărâre. 
 

 
Art. 1. - Se aprobă execuția bugetului local al comunei Horodniceni, pe trimestrul I, 

anul 2022 pe secțiuni, prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art. 2. – Primarul comunei Horodniceni, în calitate de ordonator de credite și biroul 

buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.  
 
Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 

secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Suceava, se aduce la 
cunoştinţă publică prin afișare la sediul primăriei Horodniceni și se publică în Monitorul Oficial 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL  SUCEAVA  

CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI 

HORODNICENI  

 

HOTĂRÂRE    

  



Local al comunei Horodniceni, în format electronic, la pagina de internet, 
https://comunahorodnicenisv.ro/hotararile-autoritatii-deliberative/. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horodniceni, 13 mai 2022 
Nr. 29       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu ____voturi „pentru”, _______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ   ,  
  

 ……………….…………………… 
C o z m a  A r s i n i c a   

Contrasemnează pentru legalitate,  
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

….………………………… 
Luiza-Maria MITROFAN  

https://comunahorodnicenisv.ro/hotararile-autoritatii-deliberative/


ANEXA nr. 1 

la Hotărârea Consiliului Local nr. 29 din 13.05.2022 

 
 

ANEXĂ 
privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar trim I 2022 

 
 

                În conformitate cu prevederile  art. 49  al. 12 din  Legea nr. 273  din 2006  privind  
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,  redăm alăturat  situația privind 
execuția  bugetului local pe cele două secțiuni (de funcționare și de dezvoltare) la finele trimestrului 
al I din 2022. 
 
 

SECȚIUNEA DE  FUNCȚIONARE 
                    - mii lei - 

Indicator Prevederi anuale  Prevederi 
trimestriale 
cumulate 

Încasări realizate 

VENITURI TOTAL 4597 1324 1608 

Venituri proprii 2302 647 791 

Cote defalcate din 
impozitul pe venit 

(04.02.01) 
535 140 125 

Sume alocate pentru 
echilibrarea bugetelor 

locale(04.02.04) 
454 120 107 

Sume repartizate din 
Fondul la dispozitia 

Consiliului 
Judetean(04.02.05) 

200 50 47 

Impozit clădiri persoane 
fizice (07.02.01.01) 

100 20 63 

Impozit clădiri persoane 
juridice (07.02.01.02) 

20 5 10 

Impozit terenuri 
persoane fizice 
(07.02.02.01) 

100 25 68 

Impozit teren persoane 
juridice (07.02.02.02) 

3 3 1 

Impozit teren extravilan 
(07.02.02.03) 

197 57 114 

Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată 
pentru bugetele locale 

(11.02.02)  

2035 429 397 

Sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată 

pentru echilibrarea 
bugetelor 

locale(11.02.06) 

1874 600 600 

Impozit pe mijloacele de 
transport persoane fizice 
(16.02.02.01) 

140 34 101 

Impozit pe mijloacele de 70 20 27 



 
     Din creditele trimestriale cumulate, în sumă de   1324    mii lei, s-au efectuat plăţi în sumă totală 
de   1131   lei, după cum urmează: 

Indicator Credite aprobate 
anual 

Credite  
trimestriale 
cumulate 

Plăţi efectuate 

TOTAL CHELTUIELI 4597 1324 1131 

Autorităţi publice, 
din care: 

1440 398 363 

Cheltuieli de personal 1150 308 298 

Bunuri și servicii 290 90 72 

Alte servicii publice 
generale 

   

Bunuri și servicii    

Tranzactii privind 
datoria publica 

9 9 8 

Datorie publica 9 9 8 

Învăţământ, din care: 531 119 86 

Cheltuieli de personal 17 17 16 

Bunuri și servicii 267 61 80 

Tichete gradinita  49 49 0 

burse 196 41 20 

Cultură, religie…, din 
care: 

93 50 34 

Cheltuieli de personal 57 14 13 

Bunuri și servicii 36 36 21 

Asistență socială…, din 
care: 

1724 475 393 

 
Cheltuieli de personal 

1281 293 278 

Indemnizaţii persoane cu 
handicap 

338 77 72 

Ajutoare sociale pentru 
încălzirea locuinței 
conform Legii nr. 

416/2001 

90 90 29 

Ajutoare urgenta 15 15 14 

Servicii de dezvoltare, 
din care:70+74 

509 177 160 

Bunuri şi servicii 285 83 70 

Rambursare credit 24 24 22 

Transporturi, din care: 216 76 72 

Reparații curente 216 76 72 

transport persoane 
juridice (16.02.02.02) 

Venituri din concesiuni 100 25 19 

Venituri din prestări 
servicii 

90 24 64 

Taxe extrajudiciare de 
timbru 

15 4 8 

Venituri din amenzi 148 85 25 

Varsaminte din sectiunea 
de functionare  spre 

sectiunea de dezvoltare 
-1779 -463 -214 

Subvenţii 165 110 34 



 
 
 
 

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE 
- mii lei - 

 
                                                                                                                                   

 
 

Situațiile financiare, întocmite la 31 martie 2022, sunt conforme cu cele înscrise în 
prezentul raport și  vor fi depuse pe suport magnetic și listate pe suport de hârtie către 
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava. 

 
  

ÎNTOCMIT ,  
CONTABIL-Ovidiu CIMBRU  

 
 

Indicator Prevederi anuale  Prevederi 
trimestriale 
cumulate 

Încasări 
realizate/plati 
efectuate 

VENITURI TOTAL 2698 1382 1132 

CHELTUIELI TOTAL, 
din care: 

2698 1382 1132 

Scoala 156 46  

Transporturi 1299 403 380 

Asistenta sociala 15   

Cultura 65   

Servicii dezvoltare 
publica 

1063 883 752 

Primarie 100 50  


