


ROMÂNIA 
JUDETUL GORJ 

COMUNA TANTARENI 
PRIMAR 

Str. Tudor Vladimirescu; Tel./fax 0253/473109 
e-mail: primariatintareni@yahoo.com 

 
                                                                                                       AVIZAT, 
                            SECRETAR GENERAL 

               Ciobanu Cristian - Ștefănel 
 

                                      PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea  Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Țânțăreni si Bugetul 
instituțiilor publice si activitățiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe 
anul 2022 si estimările pe anii 2023-2025 
    
  
Primarul comunei Țânțăreni , judetul  Gorj - Ciutureanu Robert - Marian;  
  Având in vedere : 
- referatul de aprobare  la proiectul de hotărâre inregistrat la  numarul 
1761/18.02.2022; 
- raportul  de specialitate  întocmit  de către Biroul Contabilitate resurse umane 
impozite si   taxe  locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Ţânţăreni inregistrat la numarul_____/_________; 
- avizul cu caracter consultativ al Comisiei de specialitate pentru administrație publică, 
juridică și disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice a drepturilor cetățenilor 
nr.____/______________; 
- avizul cu caracter consultativ al   Comisiei de specialitate pentru activități economico 
- financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, agricultură, gospodărirea comunală, 
protecția mediului și turism nr.____/______________; 
Tinând cont de: 
-prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 317/2021 privind aprobarea Bugetului de stat pe anul 2022; 
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finananţele publice locale cu modificările si 
completările ulterioare ; 
- prevederile O.U.G 90/2017 privind unele masuri fiscale bugetare ,modificarea si 
completarea unor acte normative si prorogarea unor termene cu modificările si 
completările ulterioare ; 
- prevederile Legii cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice; 
- prevederile Ordonanței nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 
pentru autoritățiile administrației  publice si instituții publice. 



-  O.U.G 91/2017 pentru modificarea si completarea Legii cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
-Hotarârea consiliului Local nr. 117din data de privind aprobarea impozitelor si taxelor 
locale la nivelul UAT comuna Ţânţăreni in anul 2022. 
- art.129 alin.(2) lit.,,b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr.227/2015  privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.1536/2021 pentru aprobarea Normelor 
Metodologice privind incheierea exercițiului bugetar al anului 2021, pct.5.16.3 (1) 
stabilirea excedentului /deficitului anual al bugetului local; 
- Decizia nr. 1 si decizia nr.2 din data de 04.01.2022  emisă de Administrația 
Judeteana a a Finanțelor Publice Gorj privind repartizarea pe unității administrativ 
teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finanțarea 
cheltuielilor descentralizate la  nivelul comunelor ,orașelor municipiilor pentru anul 
2022, 
-  Decizia  decizia nr.3 din data de 25.01.2022  emisă de Administrația Județeana a a 
Finanțelor Publice Gorj privind repartizarea pe trimestre  a sumelor defalcate din TVA 
pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2022 și estimările pentru anii 2023-
2025 , 
- Decizia nr.6 din 02.02.2022 emisă de Administrația Judeteana a a Finanțelor Publice 
Gorj privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pe unității administrativ teritoriale 
ale județului Gorj si pe unității de invățământ pentru finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, orașelor ,municipiilor pentru finanțarea 
cheltuielilor cu bursele acordate elevilor pe anul 2022 si estimările pe ani 2023-2025, 
-Decizia nr.9 din 18.02.2022 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru 
unitatiile de invațamant in anul 2022 estimarile pe ani 2023-2025, 
-adresă 843/13.01.2022 emisă de Consiliul Județean Gorj privind repartizarea sumelor 
din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Gorj către unitățiile administrativ 
teritoriale, 
- Hotărârea consiliului local nr.66/30.06.2021 privind aprobarea organigramei si a 
ștatului  de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Țânțăreni,județul Gorj si a serviciilor subordonate, 
            În temeiul prevederilor art.155, alin.(1) lit.,,c”, alin.(4) lit.,,a” și lit.,,b” și ale 
art. 196 alin.(1) lit.,,b” din Orodonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ; 
                                         
                                     PROPUNE: 
 
 
  Art.1. Se aprobă  Bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Țânțăreni  pe 
secțiunea de dezvoltare si secțiunea de funcționare ,detaliat  la venituri pe capitole si 
subcapitole iar la cheltuieli pe capitole si subcapitole,paragrafe respectiv titluri 
,articole si alineate pentru anul 2022 conform anexei nr. 1 la prezenta , total venituri 
9.234,3mii lei si total cheltuieli 11.464,3 mii lei. 



Art.2. Se aprobă bugetul finațat din sursa E al comunei Țânțăreni pe secțiunea de 
dezvoltare si secțiune de funcționare , detaliat la venituri pe capitole si subcapitole iar 
la cheltuieli pe capitol si subcapitole,paragrafe respectiv titluri ,articole si alineate 
pentru anul 2022 conform anexei nr. 2, total venituri 20 mii lei si total cheltuieli  140 
mii lei din care execedentul anului precedent este de 120 mii lei din care suma de 120 
mii lei va fi cheltuită pe secțiunea de dezvoltare si 0 mii pe sectiune de functionare. 
 Art.3.Se aprobă utilizarea excedentului rezultat din execuția secțiunii de dezvoltare 
din anul 2021 in suma de 2230 mii lei  la secțiune de dezvoltare a bugetului local si 
suma de 200 mii lei pentru   acoperirea  golului de casă pentru secțiunea de 
funcționare. 
 Art.4. Se aprobă programul anual de investiții publice pentru anul 2022 conform 
anexei nr. 3 la prezenta. 
 Art.5. Se aprobă numarul de personal permanent aferent comunei Țânțăreni ,pentru 
anul 2022 conform anexei nr. 4,parte integrantă  din  prezenta hotărare.  
Art.6.Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției prefectului Județului Gorj urmând 
a fi supusă controlului de legalitate prevăzut de art.255 alin.(1), din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codu administrativ, Primarului comunei 
Țânțăreni, biroului contabilitate și va fi adusă la cunoștință publicului prin afișare la 
avizierul primăriei și pe site-ul primăriei www.primariatintareni.ro. 

 
 
 
 
                                      PRIMAR, 
                                               
                            Ciutureanu Robert Marian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
                                     ROMÂNIA 
                                 Judeţul  Gorj  
                              Comuna Ţânţăreni 

Consiliul Local Țânțăreni 
Str. Tudor Vladimirescu; Tel./fax 0253/473109 

                        e-mail: primariatintareni@yahoo.com 
 

     
                                              HOTĂRÂREA  NR .____ 

din 31.01.2022 
privind aprobarea  Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Țânțăreni si Bugetul 
instituțiilor publice si activitățiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe 
anul 2022 si estimările pe anii 2023-2025 
 

 
Consiliul Local al comunei Ţânţăreni, județul Gorj întrunit în sedința deindata  

din data de ________/________; 
   Având in vedere : 
- proiectul de hotărâre nr.______/________________ privind aprobarea  Bugetului 
de venituri si cheltuieli al comunei Țânțăreni si Bugetul instituțiilor publice si 
activitățiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 si estimările 
pe ani 2023-2025, inițiat de primarul comunei Țânțăreni; 
- referatul de aprobare  la proiectul de hotărâre inregistrat la  numarul 
1761/18.02.2022; 
- raportul  de specialitate  întocmit  de către Biroul Contabilitate resurse umane 
impozite si   taxe  locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Ţânţăreni inregistrat la numarul_____/_________; 
- avizul cu caracter consultativ al Comisiei de specialitate pentru administrație publică, 
juridică și disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice a drepturilor cetățenilor 
nr.____/______________; 
- avizul cu caracter consultativ al   Comisiei de specialitate pentru activități economico 
- financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, agricultură, gospodărirea comunală, 
protecția mediului și turism nr.____/______________; 
Tinând cont de: 
- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 317/2021 privind aprobarea Bugetului de stat pe anul 2022; 
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finananţele publice locale cu modificările si 
completările ulterioare ; 
-  prevederile O.U.G 90/2017 privind unele masuri fiscale bugetare ,modificarea si 
completarea unor acte normative si prorogarea unor termene cu modificările si 
completările ulterioare ; 



- prevederile Legii cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice; 
- prevederile Ordonanței nr 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 
pentru autoritățiile administrației  publice si instituții publice. 
-  O.U.G 91/2017 pentru modificarea si completarea Legii cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
-Hotarârea consiliului Local nr. 117din data de privind aprobarea impozitelor si taxelor 
locale la nivelul UAT comuna Ţânţăreni in anul 2022. 
- art.129 alin.(2) lit.,,b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr.227/2015  privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.1536/2021 pentru aprobarea Normelor 
Metodologice privind incheierea exercițiului bugetar al anului 2021, pct.5.16.3 (1) 
stabilirea excedentului /deficitului anual al bugetului local; 
- Decizia nr. 1 si decizia nr.2 din data de 04.01.2022  emisă de Administrația 
Judeteana a a Finanțelor Publice Gorj privind repartizarea pe unității administrativ 
teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finanțarea 
cheltuielilor descentralizate la  nivelul comunelor ,orașelor municipiilor pentru anul 
2022, 
-  Decizia  decizia nr.3 din data de 25.01.2022  emisă de Administrația Judeteana a a 
Finanțelor Publice Gorj privind repartizarea pe trimestre  a sumelor defalcate din TVA 
pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2022 și estimările pentru anii 2023-
2025 , 
- Decizia nr.6 din 02.02.2022 emisă de Administrația Judeteana a a Finanțelor Publice 
Gorj privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pe unității administrativ teritoriale 
ale județului Gorj si pe unității de invățământ pentru finanțarea cheltuielilor 
descentralizatela nivelul comunelor, orașelor ,municipiilor pentru finanțarea 
cheltuielilor cu bursele acordate elevilor pe anul 2022 si estimarile pe ani 2023-2025, 
-Decizia nr.9 din 18.02.2022 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru 
unitatiile de invațamant in anul 2022 estimarile pe ani 2023-2025, 
- adresă 843/13.01.2022 emisă de Consiliul Județean Gorj privind repartizarea 
sumelor din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Gorj catre unitățiile administrativ 
teritoriale, 
- Hotărârea consiliului local  nr.66/30.06.2021 privind aprobarea organigramei si a 
ștatului  de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Țânțăreni,județul Gorj si a serviciilor subordonate, 
            În temeiul prevederilor art.155, alin.(1) lit.,,c”, alin.(4) lit.,,a” și lit.,,b” și ale 
art. 196 alin.(1) lit.,,b” din Orodonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ; 
 
 
                                    HOTĂRĂȘTE: 
 
 



  Art.1. Se aprobă  Bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Țânțăreni  pe 
secțiunea de dezvoltare si secțiunea de funcționare ,detaliat  la venituri pe capitole si 
subcapitole iar la cheltuieli pe capitole si subcapitole,paragrafe respectiv titluri 
,articole si alineate pentru anul 2022 conform anexei nr. 1 la prezenta , total venituri 
9.234,3mii lei si total cheltuieli 11.464,3 mii lei. 
Art.2. Se aprobă bugetul finațat din sursa E al comunei Țânțăreni pe secțiunea de 
dezvoltare si secțiune de funcționare , detaliat la venituri pe capitole si subcapitole iar 
la cheltuieli pe capitol si subcapitole,paragrafe respectiv titluri ,articole si alineate 
pentru anul 2022 conform anexei nr. 2, total venituri 20 mii lei si total cheltuieli  140 
mii lei din care execedentul anului precedent este de 120 mii lei din care suma de 120 
mii lei va fi cheltuită pe secțiunea de dezvoltare si 0 mii pe sectiune de functionare. 
 Art.3.Se aprobă utilizarea excedentului rezultat din execuția secțiunii de dezvoltare 
din anul 2021 in suma de 2230 mii lei  la secțiune de dezvoltare a bugetului local si 
suma de 200 mii lei pentru   acoperirea  golului de casă pentru sectiunea de 
funcționare. 
Art.4. Se aprobă programul anual de investiții publice pentru anul 2022 conform 
anexei nr. 3 la prezenta. 
 Art.5. Se aprobă numarul de personal permanent aferent comunei Țânțăreni ,pentru 
anul 2022 conform anexei nr. 4,parte integrantă  din  prezenta hotărare.  
Art.6.Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției prefectului Județului Gorj urmând 
a fi supusă controlului de legalitate prevăzut de art.255 alin.(1), din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codu administrativ, Primarului comunei 
Țânțăreni, biroului contabilitate și va fi adusă la cunoștință publicului prin afișare la 
avizierul primăriei și pe site-ul primăriei www.primariatintareni.ro. 

 
   PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
     .......................................      LS,       
                                        
   
                                                                                CONTRASEMNEAZĂ                                                             
                                                              Secretarul general al  
                                                                                 Comunei Țânțăreni, 
                                                                        Ciobanu Cristian - Ștefănel 

                ………………………………… 
 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin.(1) 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrative, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Nr.total de consilieri             =……                           Voturi         - pentru   =…… 
Nr.total de consilieri prezenți =……                 - impotrivă=…… 
Nr.total de consilieri absenți  =……                                            - abțineri  =…… 
                                    
 
 
 



                                  ROMÂNIA 
COMUNA ȚÂNȚĂRENI 

JUDEŢUL GORJ 
PRIMAR 

Str. Tudor Vladimirescu; Tel./fax 0253/473109 
e-mail:primariatintareni@yahoo.com 

 
 
                                     Nr. 1761/18.02.2022 
 
                                     REFERAT DE APROBARE 
Privind aprobarea  Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Țânțăreni si Bugetul 
instituțiilor publice si activitățiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe 
anul 2022 si estimările pe ani 2023-2025 
 
        Prezentul Referat  de aprobare are la bază prevederile articolului art.6,alin(3) si 
art 30 alin.(1) lit c si alin 2 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative cu modificarile si completările ulterioare 
,constituind instrumentul de prezentare si motivare a proiectului de hotărare „Privind 
aprobarea  Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Țântăreni si Bugetul 
institutiilor publice si activitațiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe 
anul 2022 si estimările pe ani 2023-2025. 
        In conformitate cu: 
 - prevederile Legii nr. 317/2021 privind aprobarea Bugetului de stat pe anul 2022; 
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finananţele publice locale cu modificările si 
completările ulterioare ; 
-   prevederile O.U.G 90/2017 privind unele masuri fiscale bugetare ,modificarea si 
completarea unor acte normative si prorogarea unor termene cu modificările si 
completările ulterioare ; 
- prevederile Legii cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice; 
- prevederile Ordonanței nr 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 
pentru autoritățiile administrației  publice si instituții publice. 
-  O.U.G 91/2017 pentru modificarea si completarea Legii cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
-Hotarârea consiliului Local nr. 117din data de privind aprobarea impozitelor si taxelor 
locale la nivelul UAT comuna Ţânţăreni in anul 2022. 
- art.129 alin.(2) lit.,,b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr.227/2015  privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.1536/2021 pentru aprobarea Normelor 
Metodologice privind incheierea exercițiului bugetar al anului 2021, pct.5.16.3 (1) 
stabilirea excedentului /deficitului anual al bugetului local; 
- Decizia nr. 1 si decizia nr.2 din data de 04.01.2022  emisă de Administrația 
Judeteana a a Finanțelor Publice Gorj privind repartizarea pe unității administrativ 



teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finanțarea 
cheltuielilor descentralizate la  nivelul comunelor ,orașelor municipiilor pentru anul 
2022, 
-  Decizia  decizia nr.3 din data de 25.01.2022  emisă de Administrația Judeteana a a 
Finanțelor Publice Gorj privind repartizarea pe trimestre  a sumelor defalcate din TVA 
pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2022 și estimările pentru anii 2023-
2025 , 
- Decizia nr.6 din 02.02.2022 emisă de Administrația Judeteana a a Finanțelor Publice 
Gorj privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pe unității administrativ teritoriale 
ale județului Gorj si pe unității de invățământ pentru finanțarea cheltuielilor 
descentralizatela nivelul comunelor, orașelor ,municipiilor pentru finanțarea 
cheltuielilor cu bursele acordate elevilor pe anul 2022 si estimarile pe ani 2023-2025, 
-Decizia nr.9 din 18.02.2022 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru 
unitatiile de invațamant in anul 2022 estimarile pe ani 2023-2025, 
- adresă 843/13.01.2022 emisă de Consiliul Județean Gorj privind repartizarea 
sumelor din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Gorj catre unitățiile administrativ 
teritoriale, 
- Hotărârea consiliului local  nr.66/30.06.2021 privind aprobarea organigramei si a 
ștatului  de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Țânțăreni,județul Gorj si a serviciilor subordonate,               
 În temeiul prevederilor art.155, alin.(1) lit.,,c”, alin.(4) lit.,,a” și lit.,,b” și ale art. 196 
alin.(1) lit.,,b” din Orodonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
        Pentru ințierea proiectului de hotărare privind aprobarea bugetului de venituri si 
cheltuieli  al comunei Țântăreni   pe anul 2022 am luat la cunostință si am analizat in 
profunzime posibilitațiile de incasare a veniturilor la bugetul local precum si 
gestionarea exigentă a cheltuielilor,unde am pus accent pe asigurarea cheltuielilor de 
strictă necesitate cum sunt :cheltuielile  de personal , cheltuielile materiale cu 
iluminat si incalzire ce au suferit majorarii in anul 2022 ,cofinanțari proiecte cu 
fonduri externe nerambursabile ,cofintare proiecte buget de stat si finantarea 
investițiilor in continuare. 
        De asemenea am ținut cont si de raportul de specialitate intocmit de șeful 
biroului contabilitate  prin care se propun prevederile bugetare pentru anul 2022. 
     Fata de cele prezentate mai sus ,propun aprobarea bugetului de venituri si 
cheltuieli al comunei Țântăreni conform urmatoarelor anexe: 
     Anexa 1. Bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Țântăreni  pe sectiunea de 
dezvoltare si secțiune de functionare ,detaliat  la venituri pe capitole si subcapitole, 
iar la cheltuieli pe capitole si subcapitole,paragrafe respectiv titluri ,articole si 
alineate.  
     Anexa 2.   Bugetul finanțat din sursa E al comunei Țântăreni pe secțiunea de 
dezvoltare si sectiune de functionare , detaliat la venituri pe capitol si subcapitole iar 
la cheltuieli pe capitole si subcapitole,paragrafe respectiv titluri ,articole si alineate.      
    Anexa  3.   Programul anual de investiții publice pentru anul 2022.  
    Anexa 4. Numarul de personal permanent aferent comunei Țântăreni. 



   Excedentul constituit si inregistrat la data de 31.12.2021 este in suma de 2230 mii  
lei si va fi utilizat dupa cum urmeza :150 mii lei pentru After scool proiect fonduri 
externe, suma de 350 mii lei pentru  titlul 58 pentru investiția Modernizarea 
,renovarea si dotarea Caminului Cultural in sat Florești comuna Țânțăreni,jud Gorj, 
400 mii pentru Extindere Scoala Tantareni(proiect POR),Expindere cantina – proiect 
PNDR suma de 200 mii lei ,Centru comunitar de zi  300 mii lei,Servici socio medicale- 
proiect POCU 130 mii,Modernizare/reabilitare trotuare in sat Tantareni 700 mii lei, 
200 mii lei pentru   acoperirea  golului de casă. 
 Consider si doresc ,ca acest proiect de buget  supus dezbaterii publice cat si 
aprobării consiliului local ,sa fie unul viabil si să raspunda necesitaților comunității . 
   Vă propun spre aprobare pe capitole si subcapitole ,proiectul de buget pe anul 
2022 si estimari 2023-2025. 
 
    
 
                                           PRIMAR, 
                              Ciutureanu Robert Marian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ROMÂNIA 
COMUNA ȚÂNȚĂRENI 

JUDEŢUL GORJ 
BIROU CONTABILITATE 

         Str. Tudor Vladimirescu; Tel./fax 0253/473109 
e-mail:primariatintareni@yahoo.com 

 
 
                                      Nr.                    / 
 
                                  REFERAT DE SPECIALITATE 
Privind aprobarea  Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Țânțăreni si Bugetul 
instituțiilor publice si activitățiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe 
anul 2022 si estimările pe ani 2023-2025 
 
In conformitate cu: 
 - prevederile Legii nr. 317/2021 privind aprobarea Bugetului de stat pe anul 2022; 
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finananţele publice locale cu modificările si 
completările ulterioare ; 
- prevederile O.U.G 90/2017 privind unele masuri fiscale bugetare ,modificarea si 
completarea unor acte normative si prorogarea unor termene cu modificările si 
completările ulterioare ; 
- prevederile Legii cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice; 
- prevederile Ordonanței nr 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 
pentru autoritățiile administrației  publice si instituții publice. 
-  O.U.G 91/2017 pentru modificarea si completarea Legii cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
-Hotarârea consiliului Local nr. 117din data de privind aprobarea impozitelor si taxelor 
locale la nivelul UAT comuna Ţânţăreni in anul 2022. 
- art.129 alin.(2) lit.,,b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr.227/2015  privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.1536/2021 pentru aprobarea Normelor 
Metodologice privind incheierea exercițiului bugetar al anului 2021, pct.5.16.3 (1) 
stabilirea excedentului /deficitului anual al bugetului local; 
- Decizia nr. 1 si decizia nr.2 din data de 04.01.2022  emisă de Administrația 
Judeteana a a Finanțelor Publice Gorj privind repartizarea pe unității administrativ 
teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finanțarea 
cheltuielilor descentralizate la  nivelul comunelor ,orașelor municipiilor pentru anul 
2022, 



-  Decizia  decizia nr.3 din data de 25.01.2022  emisă de Administrația Judeteana a a 
Finanțelor Publice Gorj privind repartizarea pe trimestre  a sumelor defalcate din TVA 
pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2022 și estimările pentru anii 2023-
2025 , 
- Decizia nr.6 din 02.02.2022 emisă de Administrația Judeteana a a Finanțelor Publice 
Gorj privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pe unității administrativ teritoriale 
ale județului Gorj si pe unității de invățământ pentru finanțarea cheltuielilor 
descentralizatela nivelul comunelor, orașelor ,municipiilor pentru finanțarea 
cheltuielilor cu bursele acordate elevilor pe anul 2022 si estimarile pe ani 2023-2025, 
-Decizia nr.9 din 18.02.2022 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru 
unitatiile de invațamant in anul 2022 estimarile pe ani 2023-2025, 
- adresă 843/13.01.2022 emisă de Consiliul Județean Gorj privind repartizarea 
sumelor din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Gorj catre unitățiile administrativ 
teritoriale, 
- Hotărârea consiliului local  nr.66/30.06.2021 privind aprobarea organigramei si a 
ștatului  de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Țânțăreni,județul Gorj si a serviciilor subordonate,               
 În temeiul prevederilor art.155, alin.(1) lit.,,c”, alin.(4) lit.,,a” și lit.,,b” și ale art. 196 
alin.(1) lit.,,b” din Orodonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
      În temeiul prevederilor art.155, alin.(1) lit.,,c”, alin.(4) lit.,,a” și lit.,,b” și ale art. 
196 alin.(1) lit.,,b” din Orodonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ; 
        Pentru pregatirea  proiectului de hotărare privind aprobarea bugetului de 
venituri si cheltuieli  al comunei Țântăreni   pe anul 2022 am luat la cunostință si am 
analizat in profunzime posibilitațiile de incasare a veniturilor la bugetul local precum si 
gestionarea exigentă a cheltuielilor,unde am pus accent pe asigurarea cheltuielilor de 
strictă necesitate cum sunt : cheltuielile materiale cu iluminat,incalzire 
     Bugetul a fost fundamentat la partea de venituri cu sumele primite de la Consiliul 
Județean si AJFP Gorj si execuția veniturilor localeale  anului 2021. 
     Prioritate la cheltuieli au avut cheltuielile  cu personalul,cheltuieli cu asigurarea 
utilitatiilor iar la partea de dezvoltare cofinantare proiectelor cu finantarea externa si 
buget de stat si continuarea lucrarilor deja incepute.     
   Excedentul constituit si inregistrat la data de 31.12.2021 este in suma de 2230 mii  
lei si va fi utilizat dupa cum urmeza :150 mii lei pentru After scool proiect fonduri 
externe, suma de 350 mii lei pentru  titlul 58 pentru investiția Modernizarea 
,renovarea si dotarea Caminului Cultural in sat Florești comuna Țânțăreni,jud Gorj, 
400 mii pentru Extindere Scoala Tantareni(proiect POR),Expindere cantina – proiect 
PNDR suma de 200 mii lei ,Centru comunitar de zi  300 mii lei,Servici socio medicale- 
proiect POCU 130 mii,Modernizare/reabilitare trotuare in sat Tantareni 700 mii lei, 
200 mii lei pentru   acoperirea  golului de casă. 
   Bugetul supus aprobarii este structurat pe 4 anexe si anume : 
Anexa 1.    Bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Țântăreni  pe sectiunea de 
dezvoltare si secțiune de functionare ,detaliat  la venituri pe capitole si subcapitole, 



iar la cheltuieli pe capitole si subcapitole,paragrafe respectiv titluri ,articole si 
alineate.  
 Anexa 2.   Bugetul finanțat din sursa E al comunei Țântăreni pe secțiunea de 
dezvoltare si sectiune de functionare , detaliat la venituri pe capitol si subcapitole iar 
la cheltuieli pe capitole si subcapitole,paragrafe respectiv titluri ,articole si alineate.       
Anexa 3.   Programul anual de investiții publice pentru anul 2022. 
 Anexa4.  Numarul de personal permanent aferent comunei Țântăreni. 
 Fata de cele prezentate mai sus propun spre aprobare si discutare in sedinta 
deindata din data de 22.02.2022 proiectul de hotarare privind aprobrarea  Bugetului 
de venituri si cheltuieli al comunei Țântăreni si Bugetul instituțiilor publice si 
activitațiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022 si estimările 
pe ani 2023-2025 asa cum a fost inițiat. 
 
                                                               
                                         Șef birou contabilitate, 
                                     Ec. Ghibuși Nicoleta Simona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 











MUNICIPIU/ORAS/COMUNA TANTARENI                 ANEXA NR .4 LA HCL NR_____/_______ 

CUI4666401 

                                 Anexa   privind numarul de posturi aprobate  pe anul 2022 
 

             
Capitole bugetare Numar de posturi 

aprobate conform 

OUG nr. 63/2010 

Numar de posturi 

aprobate la 

capitolele de 

cheltuieli exceptate 

Total capitole 

bugetare 

51.02 35   

54.02               3   

60.02    

61.02               6   

65.02    

66.02  3  

67.02 1   

68.02  39  

70.02               6   

74.02    

80.02    

81.02    

83.02    

84.02    

87.02    

54.10    

61.10    

65.10    

66.10    

67.10    

68.10    

70.10    

74.10    

80.10    

83.10    

84.10    

87.10    

TOTAL 51 42  

 

  
                                  
   PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
     .......................................      LS,         
                                      
   
                                                                                CONTRASEMNEAZĂ                                                              
                                                              Secretarul general al  
                                                                                 Comunei Țânțăreni, 
                                                                        Ciobanu Cristian - Ștefănel 

                ………………………………… 
 






















