
 
R O M A N I A 

PRIMARIA COMUNEI GÂNGIOVA 
JUDEŢUL DOLJ 

HOTARAREA NR. 8 / 10.02.2022 
privind aprobarea bugetului local al comunei Gângiova pe anul 2022 

 
 
   Consiliul Local al comunei Gângiova, judetul Dolj, legal constituit prin Ordinul Prefectului – Judetul Dolj nr.425/22.10.2020, intrunit in sedintă ordinara in data de 
10.02.2022, ora 10,00;      
    Avand in vedere proiectul de hotarare nr.21/03.02.2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Gângiova pe anul 2022-proiect din iniţiativa primarului; 
   Analizand referatul de aprobare nr.696/01.02.2022 intocmit de domnul primar, Preda Cristache, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la comuna 
Gângiova pentru anul 2022 si raportul de specialitate nr.823/07.02.2022 al compartimentului Contabilitate si Resurse Umane, in conformitate cu prevederile art.32, art.33, 
art.39, alin.6 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificările si completarile ulterioare, art.4, art.5, alin.4 din Legea nr.317/2021 privind bugetul de stat 
pe anul 2022, Legii nr.82/1991 privind legea contabilitatii, art.104, alin.2, lit.b din Legea educatiei nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare; 
    In temeiul art.129, alin.1, alin. 4, lit.a, art.139, alin.1, alin.3, lit.a, art.196, alin.1, art.197, alin.1, alin.2, alin.4, art.198, alin.1 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificarile si completarile ulterioare: 

 
H O T A R A S T E: 

 
Art.1.Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022, la comuna Gângiova, conform anexelor 1, 2, 3 şi 4 care fac parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2.Se aproba sectiunea de functionare a bugetului local, conform anexei 2 şi 4. 
Art.3.Se aproba sectiunea de dezvoltare a bugetului local, conform anexei 3. 
Art.4.Se aproba utilizarea excedentului din 24 E ( venituri proprii ) pentru anul 2022. 
Art.5.Se aproba utilizarea excedentului din anii anteriori, in suma de 587.000 lei pentru finantarea sectiunii de dezvoltare. 
Art.6.Cu indeplinirea prevederilor hotararii se incredintează compartimentul Contabilitate si Resurse Umane din cadrul Primariei comunei Gângiova, se comunica Primarului 
comunei Gângiova si Institutiei Prefectului-Judetul Dolj si se va afisa pe site-ul institutiei. 
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Adoptata in sedinta din data de 10.02.2022 
Cu un numar de 11 voturi pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri din numarul total de 11 consilieri in functie 
 



 

PRIMĂRIA COMUNEI GÂNGIOVA 
JUDEŢUL DOLJ 
NR.      945       din    10.02.2022                                                                                                    

               ANEXA NR.1 La H.C.L. NR. 8 / 10.02.2022 

 BUGET LOCAL – VENITURI 
 
 
Veniturile bugetului local se compun din: 
            - venituri proprii, 
            - cote și sume defalcate din impozitul pe venit 
                       - sume defalcate din TVA 
                       - subvenții de la bugetul de stat 
                       - subvenții de la alte administrații 
Veniturile bugetului local pentru anul 2022 la comuna Gângiova se ridică la suma de 6.913.000  lei, şi se compun din: 
           - Venituri proprii     =    840.000 lei 
           - Taxa speciala(salubrizare)                            =      60.000 lei 
   
  - Cote defalcate din impozitul pe venit                           =  268.000 lei 
  - Sume alocate de Consiliul Judetean pentru echilibrarea bugetului local =  754.000 lei  
            - Sume din fondul aflat la dispozitia Consiliului Judetean                              = 203.000 lei                                                                                          
                                                       

 -Sume defalcate din TVA (11.02.00)    = 1.775.000 lei, formată din: 
   -Sume defalcate din TVA pt. finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul com.(11.02.02) = 675.000 lei din care: 
      Cheltuieli de întreţinere şi funcţionare şcoli         =          122.000.lei 
                                                                  Tichete sociale pt. gradinita                                              =            12.000  lei 
                                                                  C.E.S.                                                                                =            15.000  lei 

                                                                       Asistenti personali + indemnizatii persoane handicap        =          484.000 lei 
                Burse               =            42.000 lei 
                                -Sume defalcate din TVA pt.finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale(11.02.05)  =     61.000 lei 

      
                     -Sume defalcate din TVA pt. echilibrarea bugetelor locale(11.02.06)                                            =          1.039.000 lei 
                                                                                                        
  



               - Subvenţii de la bugetul de stat pentru ajutor încălzire populație       =        550.000 lei 
               - Subventii pt.finantarea sanatatii                                                          =       160.000 lei 
               - Subvenții PNDL                                                          =    26.500.000 lei 
               - Fonduri  ANCPI                             =           60.000 lei 
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PRIMĂRIA COMUNEI GÂNGIOVA 

         JUDEŢUL DOLJ 
         NR.     946     din     10.02.2022          ANEXA NR. 2 la H.C.L NR. 8 /  10.02.2022 

                                                                                       
BUGET LOCAL - CHELTUIELI 

Secţiunea funcţionare 
 
         La partea de cheltuieli este prevăzută suma de 4.609.000 lei . 
         Sectiunea de functionare:  
                         
 -Cheltuieli de personal     
        -Administratie locala   =    1.300.000 lei 
        -Evidenta persoanelor   =       190.000 lei 
                   -Poliţia comunitară    =         92.000 lei 
                  -Cheltuieli personal invatamant                =        10.000 lei 
                  -Servicii sanatate publica                         =       160.000 leI 
        - Cultura                        =        57.000 lei 
                   -Însoţitori persoane cu handicap              =      407.000 lei 
 -Cheltuieli materiale  
                      - Administratia Locala                         =    1.312.000 lei 
                      - Cheltuieli materiale scoli                   =      122.000 lei 
                      - Iluminat public                                   =      140.000 lei  
 -Burse       =        42.000 lei 
            -Tichete sociale gradinita                               =        12.000 lei 
 -Indemnizaţii persoane cu handicap  =      150.000 lei 
 -Asistenţă socială(incalzire)                         =      550.000 lei 
 -  C.E.S.                                                           =       15.000 lei 
            - Fond rezerva la dispozitia autoritatii locale  =       50.000 lei 
 

Total cheltuieli secţiune funcţionare  =   4.609.000 lei 
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PRIMĂRIA COMUNEI GÂNGIOVA 
JUDEŢUL DOLJ 
NR.    947    din     10.02.2022             ANEXA NR.3 la H.C.L. NR. 8 /  10.02.2022 
 
 

BUGET LOCAL - CHELTUIELI 
 

Secţiunea dezvoltare 
 
 
Cheltuieli sectiune de dezvoltare (investitii)= 27.148.000 lei  distribuite asfel: 
 
 -capitolul 67.50.00 (Cultura si Religie)                           =  587.000 lei     
                        - Capelă mortuară                              =   587.000 lei 
  
  
             -capitolul 70.05.00 ( Servicii de dezv. publica )            =   4.500.000 lei     
  
                        - Alimentare cu apă                                            =      4.500.000 lei  
      
              -capitolul 74.06.00 (protecția mediului)                       =     4.000.000 lei 
                           - Canalizare                                                      =     4.000 000 lei 
 
- capitolul 84.02.03.01 (Drumuri si poduri)                     =   18.061.000 lei 
 
                        -Modernizare drumuri prin pietruire                    =          61.000 lei 
 
  - Modernizare asfaltare drumuri        =    18.000.000 lei  
 
  Total cheltuieli sectiunea dezvoltare       =    27.148.000 lei 
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PRIMĂRIA COMUNEI GÂNGIOVA 
JUDEŢUL DOLJ 
NR.      948     din   10.02.2022 
                                                                     
 
                                                              ANEXA NR.4 la H.C.L. NR. 8 /  10.02.2022 
 
 
 
 
 
 
 
              BUGET LOCAL – AUTOFINANŢARE 

    Secţiunea funcţionare 
 
 
 
 
 La partea de autofinanţare s-au prevăzut venituri in sumă de 30.000 lei si cheltuieli in sumă de 33.000 lei (inclusiv excedent anii precedenți = 3.000) astfel: 
                                                                 Venituri                 Cheltuieli 
 - Cămin cultural  =     4.000 lei                  4.000 lei 
 - Păşuni comunale  =   10.000 lei                13.000 lei     
 - Alte acţiuni   =   16.000 lei                16.000 lei 
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