
ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ -comuna SALSIG 
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.2 
din 26 ianuarie 2022

privind aprobarea bugetului local al comunei Salsig si al Serviciului Public Local 
Salsig, pentru anul 2022

Având în vedere proiectul de hotarare nr.3 din 12.01.2022 initiat de primarul 
comunei si insotit de referatul de aprobare înregistrat sub nr.120 din 12.01.2022 
prin care se propune aprobarea bugetului local al comunei Salsig si al Serviciului 
Public Local Salsig, pentru anul 2022; raportul compartimentului financiar-contabil 
înregistrat sub nr.121 din 12.01.2022;

-procesul-verbal de afişare a proiectului de buget, proces- verbal înregistrat sub 
nr.64 din 06.01.2022;

Ţinând cont de adresele emise de Administraţia Judeţeană a Finanţelor 
Publice Maramureş, Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica:

-nr.MMG-STZ -55/06.01.2022 prin care comunica:
1. Decizia Şefului de Administraţie al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 
Maramureş nr.1/05.01.2022 privind repartizarea :

-sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2022 si 
cotele din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat in anul 2022, pe 
unităţile administrativ teritoriale ale judeţului Maramureş;

-sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale estimate 
pentru anii 2023-2025, pe unităţile administrativ-teritoriale ale judeţului Maramureş;
2. Decizia Şefului de Administraţie al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 
Maramureş nr.2/06.01.2022 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adaugata pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, municipiilor, pentru anul 2022 si a estimărilor pentru anii 2023- 
2025 pentru:

-finanţarea de baza a unităţilor de invatamant preuniversitar de stst 
pentru cheltuielile prevăzute la art.104 alin. (2) lit.,,b//-„d// din legea educatriei
naţionale nr.1/2011;

-finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap 
grav sau indemnizaţiilor lunare;

-plata stimulentului educaţional, sub forma de tichete sociale acordate copiilor 
din familii defavorizate in scopul stimulării participării in invatamantul preşcolar;
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-finanţarea drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale 
integraţi in invatamantul de masa;
3. Decizia Şefului de Administraţie al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 
Maramureş nr.3/06.01.2022 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adaugata pentru finanţarea invatamantului particular si cel confesional, 
acreditate, pe unele unitati administrativ-teritoriale ale judeţului Maramureş;
4. Adresa nr.54/06.01.2022 privind estimarea veniturilor din cotele defalcate din 
impozitul pe venit ( 04.02.01) pentru anii 2023-2025;
5. Anexa cu sumele repartizate pentru anul 2022 si estimări 2023-2025, prin deciziile 
mai sus menţionate.

-repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata 
pentru bugetele locale pe anul 2022, alocate prin legea bugetului de stat pe anul 
2022, nr.317/2021;

-solicitarea Serviciului Public Local Salsig nr.1/11.01.2022 privind aprobarea 
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 ;

Luând in considerare:
-contractul de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administraţiei Publice si Fondurilor Europene (actualmente MLPDA) pentru obiectivul 
de investiţie: „Construcţie pod din beton peste Valea Sălajului, in comuna Salsig, 
judeţul Maramureş", înregistrat la instituţia noastra sub nr.3623/15.12.2017, in 
valoare de 887.357 lei, din care rest de executat 778.000 lei;

-contractul de finanţare nr.6221/19.03.2021 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice si Administraţiei prin Organism Intermediar Agenţia de Dezvoltare 
Regionala Nord-Vest, pentru obiectivul de investiţie „Reabilitare, extindere si dotare 
Şcoala primara din comuna Salsig, judeţul Maramureş" si „Reabilitare si dotare Şcoala 
Gimnaziala din comuna Salsig, judeţul Maramureş", in valoare de 4.409.033,64 lei;

Ţinând cont de rapoartele de avizare ale „Comisiei pentru buget-finante, 
proiecte, agricultura, protecţia mediului, activitati social-culturale si culte" si 
ale „Comisiei pentru administraţie publica, juridica si de disciplina, amenajarea 
teritoriului si urbanism, administrarea domeniului public si privat" din cadrul 
Consiliului local;

-avizul secretarului general al comunei pe proiectul de hotarare;
In conformitate cu prevederile :
- art. 39 alin. (6) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu 

modificările si completările ulterioare
-Legii nr. 317/2021 bugetului de stat pe anul 2022 ;
Ţinând cont de prevederile Legii nr.52/2003 (rl) privind transparenta 

decizionala in administraţia publica, cu modificările si completările ulterioare; ale legii
2



nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative (rl2), cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art.139 alin.(3) lit.„a" si 196 alin. (1) lit.„a"din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul Local al comunei Salsig, întrunit in şedinţa ordinara din data de 26 
ianuarie 2022,

HOTĂRĂŞTE:
Art.l.Se aproba bugetul local al comunei Salsig, pe anul 2022, la venituri in 

suma totala de 8338,33 mii lei si la cheltuieli in suma totala de 9637,01 mii lei, 
precum si estimările pe anii 2023-2025, conform Anexei nr.l - parte integranta din 
prezentul proiect de hotarare.

Art.2.Se aproba bugetul Serviciului Public Local Salsig din subordinea Consiliului 
Local Salsig pe anul 2022, la venituri in suma totala de 500,60 mii lei si la cheltuieli in 
suma totala de 502,10 mii lei, precum si estimările pe anii 2023-2025, conform 
Anexei nr.2 - parte integranta din prezentul proiect de hotarare.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se încredinţează 
primarul comunei prin compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Salsig, si contabilul din cadrul Serviciului Public 
Local Salsig.

Art.4.Prezenta hotarare se comunica :
- d-nului Prefect al Judeţului Maramureş;
- d-nului Primar al Comunei Salsig;
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Maramureş;
- compartimentului financiar-contabil;
-Serviciului Public Local Salsig;
- dosar şedinţa;
- afisaj;

Nr. total consilieri: 11, din care: prezenţi 10, absent: 1.
Hotararea a fost adoptata cu un număr de 10 voturi „pentru", 0 „împotriva", 
0 „abţineri";
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