ROMÂNIA
JUDE ŢUL PRAHOVA
COMUNA I Z V O A R E L E
C O N S I L I U L L O C A L

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea bugetului local pe anul 2022
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI IZVOARELE, JUDETUL PRAHOVA
Avand in vedere :
- Referatul de aprobare al primarului comunei Izvoarele, inregistrata cu nr.1987 / 04.02.2022 prin
care propune spre aprobare consiliului local, proiectul Bugetului Local pentru anul 2022 ;
- Raportul de specialitate intocmit de compartimentul de buget - finante - contabilitate , inregistrat
cu nr. 1989/04.02.2022
- HCL nr.1/25.01.2022 privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2021 in valoare de
3.436.390,27 lei , in bugetul local pe anul 2022 ;
- Avizele Comisiilor de specialitate ale consiliului local prezentate in sedinta ordinara din data de 9
februarie 2022 ;
- Fisa cu indicatori pentru bugetul local alocati din unele venituri ale bugetului de stat, inaintata de
D.G.R.F.P. Ploiesti , prin care sunt repartizate sume din unele venituri ale bugetului de stat pe anul
2022 , conform Decizie Director General nr. 111 din 03.02.2022 .
- Proiectul Planului de Investitii si Achizitii publice pe anul 2022 inregistrat cu nr. 1995/04.02.2022 si
Anexa privind achizitiile directe, propuse de primarul comunei .
In conformitate : cu urmatoarele acte normative :
- Legea nr.317 / 31.12.2021 pentru aprobarea Bugetului de stat pe anul 2022, publicata in M.O. in
31.12.2021 ;
- Legii 273/2006, Legea finantelor publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 98 /2016 privind achizitiile publice si HGR nr. 395 /2016 pentru aprobare Normelor
Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achzitie publica ;
In temeiul prevederilor art. 129 alin.2) lit.d) , alin.7) lit.a), al art. 139 alin.3) si ale art. 196 alin1) lit.
a) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57 din 03.07.2019 ;
HOTARASTE
Art.1.(1) Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Izvoarele pe anul 2022 si
estimarile pentru anii 2023,2024 si 2025, conform Anexei nr.1 , cu urmatoarele valori :
-BUGET LOCAL PE ANUL 2022 – atat la venituri cat si la cheltuieli :
24.158.910 lei
-Bugetul Sectiunii de functionare pe anul 2022 in suma de
9.007.350 lei
-Bugetul Sectiunii de dezvoltare pe anul 2022 in suma de
15.151.560 lei
(2) Se aproba Bugetul PJ Centrul Cultural Izvoarele , cultura + administrare domeniul
public ( 2 baze sportive, 3 parcuri, 2 camine culturale si 3 sali de festivitati, muzeu , piata ), subventionat
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partial de la bugetul local cu suma de 575. 550 lei si venituri proprii 48.000 lei, total mii lei 623.550
lei, atat la venituri cat si la cheltuieli , conform Anexei nr. 2
(3) Se aproba Bugetul PJ SPAA , serviciu public de alimentare cu apa al satelor Malu- Vanat
si Homoriciu , total 380.300 lei , atat la venituri cat si la cheltuieli, conform Anexei nr. 3 .
(4) Se aproba Numarul de personal si cheltuielile de personal conform Anexei nr.4 .
(5) Se aproba Programul Anual al Achizitiilor Publice pentru anul 2022, conform Anexei nr. 5
(6) Anexele 1-5 fac parte integranta din prezenta hotarare .
Art. 2. Prezenta hotarare prin grija secretarului general al comunei Izvoarele , se aduce la cunostinta
publica prin afisare la avizierul primariei si pe site-ul Comunei Izvoarele: www.izvoarele-ph.ro, si se
comunica catre : Primarul comunei, Biroul buget finante, Institutia Prefectului Judetul Prahova .

PREŞEDINTE DE SEDINŢA ,
DUŢU STELIAN - DANIEL
Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL JR. DIACONU FLORICA

Data in Comuna Izvoarele, astazi 09.02. 2022
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1.

Adoptarea hotărârii / Qvorum adoptare conf. Art. 139(1)

09.02..2022
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ADOPTATA
15 pentru / unanimitate alesi
Comunicarea către primarul comunei
Comunicarea către Instituţia Prefectului
Aducerea la cunoştinţă publică
Hotărârea devine obligatorie şi produce efecte
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Semnătura persoanei responsabile să
efectueze procedura
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