
 
JUDEŢUL ARGEŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  STALPENI 
 

 
PROIECT DE DE HOTĂRÂRE nr.20/17.02.2022 

privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Stalpeni pe anul 2022 
 

Consiliul Local al Comunei Stalpeni, judeţul Argeş ; 
Având în vedere: 

            1. Legea nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;; 
            2.Referatul de aprobare al primarului nr.1055//15.02.2022; 
            2.Raportul  compartimentului de resort  nr.1059/ 17.02.2022 ; 
            3.Avizul Comisiilor  de specialitate din cadrul  Consiliului Local al Comunei 
Stalpeni; 
            4. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată; 
            5.Tinand seama de : 
-Adresa  nr.4325/06.01.2022 a DGRFP PLOIESTI -AJFP Arges, privind sumele  defalcate  
din TVA  pentru finantarea unor cheltuieli descentralizate la nivelul comunei; 
-Adresa  nr.4790/07.01.2022 a DGRFP PLOIESTI -cote defalcate din impozitul pe venit si 
a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor;  
           6. În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.(4) lit.a si art.196 alin 1,lit.( a) din OUG nr.57/ 
03 iulie 2019 privind Codul Administrativ,din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 
iulie 2019 privind Codul administrativ, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 Art. 1.(1) Se aprobă bugetul consolidat de venituri şi cheltuieli al Comunei 
Stalpeni pe anul 2022 si estimarile bugetare pentru anii 2023-2025, potrivit anexei nr.1, 
parte integrantă din prezenta hotărîre. 
                     (2) Se aprobă bugetul local de venituri si cheltuieli al Comunei Stalpeni pe 
anul 2022,sectiunea functionare si dezvoltare,in structura prevazuta in anexa 1a, parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art.2.(1)Se aprobă bugetul consolidat al serviciilor publice privind veniturile 
proprii  pe anul 2022 si estimarile bugetare pentru anii 2023-2025,in structura prevazuta 
in anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 
                  (2).Se aprobă bugetul local al serviciilor publice  privind veniturile proprii pe 
anul 2022,sectiunea functionare,conform  anexei nr. 2a, parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  
             Art.3.Se aproba anexa nr. 3 privind numarul de personal si fondul de salarii 
pentru aparatul propriu al primariei, serviciilor Consiliului Local din comuna Stalpeni 
pentru anul 2022,care face parte integranta din prezenta hotarare. 
               Art.4.Se aproba programul de investitii publice locale pe anul 2022, prevazut in 
anexa nr. 4, care face parte din prezenta hotarare. 
              Art.5.Se aproba utilizarea  excedentului  de la finele anului 2021 in suma de 
367590 lei,pentru investitia, ,modernizare si dotare Camin Cultural Livezeni,,, pentru 
sectiune de dezvoltare. 
             Art.6.Se aproba utilizarea  excedentului  de la finele anului 2021 in suma de 
189450 lei,pentru investitia, ,modernizare DC 47 Radesti-Pitigaia,, pentru sectiune de 
dezvoltare. 
         Art.7.Compartimentul Contabilitate, Impozite şi Taxe  va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri; 



        Art.8.Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului - Judeţul Argeş, 
Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Argeş,Consiliului Judetean Arges,Trezoreriei  
Mioveni,Compartimentului Contabilitate, Impozite şi se aduce la cunoștință publică prin 

publicarea în Monitorul Oficial Local la adresa de internet www.cjarges.ro/web/stalpeni și 
prin afișarea la sediul primăriei. 

 
 
DATA  azi,17.02.2022 
 
                  INITIATOR  
                   PRIMAR  
           SERBANOIU  GABI  
                                                                                                                    AVIZAT,   
                                                                                                      SECRETAR-GENERAL 
                                                                                               DINCULESCU MARIUS FLORINEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


