
ROMAN I A 
CONSILIUL LOCAL 

AL 
Comunei Ciurila 
JUDETUL CLUJ 

HOTARAREA 
Nr. ,) din Ql,. 0). /lo).2. 

Privind aprobarea bugetului local al Comunei Ciurila pentru anul 2022 

CONSILIUL LOCAL CIURILA, 

INTRUNIT fN SEDfNTA ORDfNARA IN DATA DE Otc oJ. 2.oJ2 
Analizand proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului comunei Ciurila pe anul 

2022, propus de d-nul, Popa Teodor Cristine!, 1n calitate de primar ; 
Avand in vedere referatul de specialitate nr. 551 / 31.01.2022, intocmit de contabil Peter 

Mariana Silvia , din cadrul compartimentului financiar- contabil ; 
Vazand avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Ciurila; 
In confonnitate cu: 
Art.129 alin.(2) lit.b) si alin (4) lit a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/201 9, 

privind Codul Administrativ, 
Art. 39 din Legea Finantelor Publice locale cu nr. 273/2006 modificata si actualizata; 
In baza Legii nr.317/2021 privind LEGEA BUGETULUI DE STAT pe anul 2022; 

H O T A R A S T E: 

Art. 1. Se aproba bugetul Comunei Ciurila pe anul 2022, buget ce va avea urmatorul 
cupnns: 

VENITURI 

1. Venituri proprii 
2. Sume defalcate din T.V.A. cod 110202 

Din care: 
Cheltuieli materiale invatamant 
Finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor 
cu handicap grav sau indenmizatii lunare 

Stimulente educationale familii defavorizate 
Finantarea drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale 
Finantarea burselor 

1.392.960 lei 
1.649.000 lei 

70.000 lei 

1.350.000 lei 
9.000 lei 

94.000 lei 
126.000 lei 



3. Cote defalcate din impozitul pe venit cod 04020 I 
4. Cote defalcate din impozitul pe venit cod 040204 
5. Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 
6. Ajutoare incalzire cod 42.34 
7. Subventii din sume obtinute in unna scoaterii la licitatie 
a certificatelor de emis ii de gaze cu efect de sera, pentru finantarea 
proiectelor de investitii cod 42.67 

TOTAL VENITURI 

CHELTUIELI DE FUNCTIONARE 

1. CAP. 5102 - Autoritati publice 
din care : cheltuieli de personal 

cheltuieli cu bunuri si servicii 

2. CAP. 65.02 - Invatamant 
din care: 
Stimulente educationale familii defavorizate 
Finantarea drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale 

Cheltuieli cu bunuri si servicii 
Burse scolare 

3. CAP. 67.02 - Cultura, recreere, religie 
din care: 

cheltuieli de personal 
cheltuieli cu bunuri si servicii 

Ajutor financiar Parohia Salicea pentru construire Capela Mortuara 
Ajutor financiar Parohia Saliste pentru reparatii biserica si casa parohiala 

4. CAP. 68.02 - Asigurari si asistenta sociala 
din care: cheltuieli de personal 

cheltuieli cu ajutoare sociale 
( din care 10.000 lei ajutoare de urgenta, 6. 100 ajutoare incalzire, 
810.000 indemnizatii handicap) 

5. CAP.70.06- Locuinte, servicii si dezvoltare publica 
din care: cheltuieli cu bunuri si servicii 

6. CAP.74.02 - Protectia mediului 
din care: cheltuieli cu bunuri si servicii 

7. CAP.84.02 - Transpmiuri 
din care: cheltuieli cu bunuri si servicii 
"Reparatii curente drumuri secundare in Com.Ciurila" 

474.000 lei 
1.207 .000 lei 

445.000 lei 
6.IOOlei 

499.980 lei 

5.674.040 lei 

1.586.060 lei 
1.036.060 lei 

550.000 lei 

329.000 lei 

9.000 lei 
94.000 lei 

100.000 lei 
126.000 lei 

145.000 lei 

22.000 lei 
3.000 lei 

100.000 lei 
20.000 lei 

1.366.100 lei 
540.000 lei 
826.100 lei 

200.000 lei 
200.000 lei 

300.000 lei 
300.000 lei 

2.447.640 lei 
50.000 lei 

100.000 lei 



Lucrari de reparatii drumuri si poduri 
afectate ca urmare a calamitajilor produse, din EXCEDENT) 

TOT AL CHELTUIELI FUNCTIONARE 
TOTAL CHELTUIELI FUNCTIONARE EXCEDENT 

TOT AL CHEL TUIELI DE FUNCTIONARE 

2.297.640 lei 

4.076.160 LEI 
2.297.640 LEI 

6.373.800 LEI 

Art. 2. Se aproba programul de investitii pe anul 2022 pe capitole si obiective de 
investitii confom1 anexei nr. l care face parte din prezenta hotarare, in care este inclus si bugetul 
de venituri proprii- autofinantate (sursa E). 

Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza 
primarul Comunei Ciurila, d-nul Popa Teodor Cristine]. 

Art. 4. Comunicarea prezentei hotarari se face, in conditiile legii, prin grija secretarnlui 

general al comunei Ciurila 
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