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BUGETUL INITIAL  AL COMUNEI ROSIORI 
pe anul 2022 

 
 

 
◊ BUGETUL  INITIAL   - sursa A - pe anul 2022 

 
     La partea de VENITURI – total buget  SF+SD – 13.799 mii lei 

 
-     indicatorul 04.02.01 ,,Cote defalcate din impozitul pe venit,, - 718,00mii lei, 
- indicatorul 04.02.04 ,, Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale – 892,00 mii  lei, 
- indicatorul 11.02.02 ,,Sume defalcate din TVA pt. finantarea cheltuielilor descentralizate,, -   718,00 mii 

lei, din care: 
                         -  0,00 mii lei –ch.prevazute la art.104 alin.2,lit.b-e din Legea 1/2011 
                         -  601,00 mii lei –drepturile asistentilor personali sau indemnizatii lunare 
                         -  62,00mii lei – drepturi copii cu CES integrati in invatamant de masa     
                        -  55,00mii lei – finantare burse 
                               
-  indicatorul 11.02.06 ,,Sume def din TVA pt. echilibrarea bugetelor locale,, - 761,00 mii lei 
- indicatorul 42.02.34 ,,Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pt 
energie alocate pt combustibili solizi/petrolieri,,- 15,00 mii lei 
-indicatorul 42.65.00,,Finantarea prog nat. de dezv rurala,, - 6.120,00 mii lei 
-indicatorul 48.04.01,,Sume primite in ct platilor ef. in anul curent,, - 2.902,00 mii lei 
         - indicatorul 03.02.18,,Impozit pe transf prop imob,, 34,00 mii lei 
         - indicatorul 07.01.01,,Impozit cladiri PF,, - 64,00 mii lei 
         - indicatorul 07.01.02,,Impozit cladiri PJ,, - 150,00 mii lei 
         - indicatorul 07.02.01,,Impozit teren PF,, - 94,00 mii lei 
         - indicatorul 07.02.02,,Impozit teren PJ,, - 29,00 mii lei 
         - indicatorul 07.02.03,,Impozit teren extravilan,, - 276,00 mii lei 
         - indicatorul 16.02.01,,Impozit mijloace transport PF,, - 236,0 mii lei 

     - indicatorul 16.02.02,,Impozit mijloace transport PJ,, - 116,0 mii lei 
      -indicatorul 16.03.00,, Taxe si tarife pt eliberare. Licente si aut de  funct,, - 6,00 mii lei 
      - indicatorul 16.50.00,,Alte taxe pe utilizarea bunurilor,, - 3,00 mii lei 
      - indicatorul 18.50.00,,Alte impozite si taxe,, - 230,00 mii lei 
      - indicatorul 30.05.30,,Venituri din concesiuni si inchirieri,, - 171,00 mii lei 
      - indicatorul 33.08.00,,Venituri din prestari servicii,, - 96,00 mii lei 



      - indicatorul 34.02.00,,Taxe extrajudiciare de timbru,, - 3,00 mii lei 
      - indicatorul 35.01.02,,Venituri din amenzi si alte sanctiuni,, - 65 mii lei 
      - indicatorul 35.50.00,,Alte amenzi,penalitati si confiscari,, - 50 mii lei 
      - indicatorul 36.50.00,,Alte venituri,, - 50,00 mii lei 

   - indicatorul 37.03.00,,Varsaminte din SF pt fin. SD cu semnul minus,, (- ) 783,20 mii lei 
   - indicatorul 37.04.00,,Varsaminte din SF,, - (+) 783,20 mii lei 
 
 
La partea de CHELTUIELI – total buget SF+SD  – 14.775,80  mii lei, din care : 

 
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE – total 3.993,80 mii lei   
 

 
1. Capitolul  51.02 ,,Autoritati executive,, - 2.019,30 mii lei , din care cu: 

 titlul 10- ch.de personal – 1.228,95 mii lei, 
 titlul 20- ch. materiale – 790,35 mii lei,  

 
2. Capitolul 54.05 ,, Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale ,, - 5,00 mii lei , din 
care : 

  titlul 50 – fonduri de rezerva – 5,00 mii lei      
 
      3. Capitolul 65.02 ,, Invatamant,, - 156,50 mii lei , din care cu: 
 
titlul 20- ch. materiale – 39,50 mii lei,    
titlul 57 – asistenta sociala – 62,0 mii lei CES 
titlul 59 – 55,00 mii lei pentru BURSE 
                                                                   
>SO8 ROSIORI – 85,26 mii  lei   
titlul 20- ch. materiale – 27,00 mii lei 
titlul 57 asistenta sociala  – 40,86 mii lei pentru CES  
 titlul 59 – 17,40 mii lei pentru BURSE 
 
          

� SO8 MIHAI BRAVU – 71 ,24 mii lei, 
titlul 20- ch. materiale – 12,50 mii lei 
titlul 57 – 21,14 mii lei pentru CES  
titlul 59 – 37,60 mii lei pentru BURSE 
 
4. Capitolul 67.02 ,,Cultură, religie ...,, - 219,00 mii lei , din care cu: 
titlul 20- ch. materiale – 219, 00 mii lei, 
 
5. Capitolul 68.02 ,,Asistenta sociala ,, - 774,00 mii lei , din care cu: 
titlul 10- ch.de personal – 449,00 mii lei, 
titlul 57- ajutor social – 325,00 mii lei .  
 
6. Capitolul 70.02 ,, Dezv.publica si locuinte,, - 240,00mii lei , din care cu: 
titlul 20- ch. materiale –240,00 mii lei,  
 
7. Capitolul 74.02 ,, Protectia mediului ,, 180,0 mii lei , din care cu: 
titlul 20- ch. materiale – 180,0 mii lei, 
 
8. Capitolul 84.02 ,, Transporturi ,, 400,0 mii lei , din care cu: 
titlul 20- ch. materiale – 400,0 mii lei, 



 
 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE – total  10.782,00  mii  lei 
 

1. Capitolul  51.02 ,,Autoritati executive,, -80,0 mii lei , din care cu: 
-titlul 71- Active fixe  – 80,0 mii lei  
 
   2. Capitolul 67.02 ,,Cultură, religie ...,, - 2.982,00 mii lei , din care cu: 
-titlul 58-proiecte cu finantare din fond ext neramb , Reabilitare camine cult  – 2.902,00 mii lei  
-titlul 71- Active fixe  – 80,0 mii lei  
 
3. Capitolul 70.02 ,, Dezv.publica si locuinte,, - 50,00mii lei , din care cu: 
-titlul 71- Active fixe  – 50,0 mii lei  

 
4. Capitolul 74.02 ,, Protectia mediului ,, - 4.420,00 mii lei , din care : 

      - titlul 71 constructii – 4.420,0 mii lei   
 
     5.  Capitolul 84.02 ,, Transporturi ,, - 3.250,00 mii lei , din care cu: 
       -titlul 71 - active fixe – 3.250,00 mii lei , 
 
 
 

◊ BUGETUL  DE VENITURI PROPRII SI SUBVENTII –sursa E - pe anul 2022 
 

 
 

1. Capitolul  51.02 ,,Autoritati executive,,  
 

  La partea de VENITURI – total buget SF-sursa E -3,00 mii lei 
           - la indicatorul 36.10 - ,,Alte venituri,, - 3,00 mii lei 

   La partea de CHELTUIELI – total buget SF-sursa E– 3,00 mii lei 
        - la capitolul 70.10 - ,,Locuinte, servicii si dezv comunala ,, - 3,00 mii lei , cu titlul 20 
 
2. Capitolul 65.02,,Invatamant,,   

 
La partea de VENITURI SF - 10,20 mii lei – din care: 
 
SO8 ROSIORI -  6,2 mii lei 
       - indicatorul 33.10.50  ,,alte venituri  ,, - 6,20  mii lei 
SO8 MIHAI BRAVU  -  4,00 mii lei 
      - indicatorul 36.10.50  ,,alte venituri ,, - 4,00  mii lei 
 
La partea de CHELTUIELI – SF  - 46,39 mii lei  , din care: 
 
SO8 ROSIORI -  32,1 mii lei 
         - indicatorul 20.01.30  ,,alte bunuri si serv pt intretinere si funct  ,,- 32,10 mii lei 
SO8 MIHAI BRAVU  -  14,29 mii lei 
         - indicatorul 20.01.30  ,,alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare  ,,   - 
14,29 mii lei 
 
 



 
 
 

         Utilizarea din excedentul anilor precedenti al bugetului local SURSA A la data de 
01.01.2022  in suma totala de  3.191,77  mii lei , a sumei de 976,80 mii lei pentru sectiunea 
de dezvoltare. 
 
 
 
 

 
Consilier I superior/Contabil 
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      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

���� …………………………….……… 
                  Kerecsenyi Emeric 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 


