ROMÂNIA				               	PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 3 / 2022     
JUDETUL HUNEDOARA
ORAȘUL CĂLAN
CONSILIUL LOCAL
            
HOTĂRÂREA  nr.        / 2022
privind aprobarea bugetului local al orașului Călan, a bugetului activităților finanțate integral din venituri  proprii în anul 2022 și estimări pentru anii 2023-2025

       Consiliul local al orașului Călan, legal întrunit în şedinţa ordinară din data de ____/2022;       
       Analizând proiectul de hotărâre nr.__/2022  privind aprobarea bugetului local al orașului Călan, a bugetului activităților finanțate integral din venituri  proprii în anul 2022 și estimări pentru anii 2023-2025, referatul de aprobare al Primarului orașului Călan nr.3/28/12.01.2022, raportul de specialitate nr.__/29/2022 al Serviciului Financiar din cadrul Primăriei orașului Călan și avizul favorabil nr.__/58/2021 al Comisiei de specialitate a Consiliului local al orașului Călan pentru buget, finanţe, programe de dezvoltare economico-socială, administrarea domeniului public şi privat al Consiliului local Călan; 
	Având în vedere adresele nr. HDG_STZ 191/04.01.2022 și HDG_STZ 425/06.01.2022 ale   Administrației Județene a Finanțelor Publice Hunedoara privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor si municipiilor, dar și a sumelor din cota de 14 % din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale și sume alocate din cota defalcată de 63 % din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2022 și estimări pe anii 2023-2025, precum și adresa nr.557/12.01.2022 a Consiliului Județean Hunedoara;
	În conformitate cu prevederile Legii nr. 317/28.12.2021 privind bugetul de stat pentru anul 2022, precum și ale art. 2 alin.(1) pct. 50 și 51, art. 3 alin.(2), art.19 lit. a), art. 23 alin. (2) lit. a), art. 25, art. 26 alin. (2), art.36 alin. (1), art.42, art. 45 alin.(1), art.46, art.47, art. 58 lit. a) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, 
       În temeiul art. 129 alin.(2) lit.b) și alin.(4), lit.a), art.139 alin.(3) lit. a) și cu art.5 lit.cc) și art. 196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE:

	Art.1. Se aprobă bugetul local al orașului Călan pe anul 2022, la venituri în sumă de 48.427,10 mii lei și la cheltuieli în sumă 58.076,09 mii lei, conform Anexei nr.1. 
	Art.2. Se aprobă "Secțiunea de funcționare" din bugetul local pe anul 2022, la partea de venituri și la partea de cheltuieli, în sumă de 18.024,78 mii lei, conform Anexei nr. 2.
	Art.3. Se aprobă "Secțiunea de dezvoltare" din bugetul local pe anul 2022, la partea de venituri în sumă de 30.402,32 mii lei și la partea de cheltuieli în sumă de 40.051,31 mii lei, cu un deficit de 9.648,99 mii lei, conform Anexei nr. 3.
	Art.4. Se aprobă bugetul activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022, în sumă de 835 mii lei, care cuprinde doar Secțiunea de funcționare, conform Anexei nr. 4.
	Art.5. Se aprobă Lista obiectivelor de investiții pe anul 2022, conform Anexei nr. 5.
	Art.6. Anexele nr.1 - 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
	Art.7. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termenul și în condițiile stabilite de Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, la Tribunalul Hunedoara, Secția Contencios Administrativ și Fiscal.
	Art.8. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului local al orașului Călan și transmite la Instituția Prefectului Județului Hunedoara, Primarul Oraşului Călan, Serviciul Financiar din cadrul Primăriei orașului Călan. 
	
Călan, 
12.01.2022

         Iniţiator,    				              Avizat pentru legalitate,
 Primarul orașului Călan,				         Secretarul general al orașului Călan,
   Iovănesc Adrian Filip                                      Vulpe Stelian Ioan                                                                   

	                       	
Cvorum necesar pentru adoptare: majoritatea consilierilor locali în funcţie.
Sistem de vot: deschis.
ROMÂNIA
JUDETUL HUNEDOARA
PRIMARUL ORAȘULUI CĂLAN



RAPORT DE APROBARE  nr. 3 / 28 / 2022
La proiectul de hotărâre nr.3/2021 privind aprobarea bugetului local al orașului Călan, a bugetului activităților finanțate integral din venituri  proprii în anul 2022 și estimări pentru anii 2023-2025


        Bugetul local al oragului Călan pe anul 2022 a fost întocmit în baza prevederilor Legii finantelor publice locale nr. 273/2006 și a Legii nr. 317/2021 - Legea bugetului de stat pe anul 2022, în baza legislației fiscale actuale, tinându-se cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 93/2021 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2022. De asemenea, are la  bază adresele nr. HDG_STZ 191/04.01.2022 și HDG_STZ 425/06.01.2022 ale   Administratiei Judetene a Finantelor Publice Hunedoara, privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor si municipiilor,dar și a sumelor din cota de 14 % din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale și sume alocate din cota defalcată de 63 % din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2022 și estimări pe anii 2023-2025 precum și adresa Consiliului Județean Hunedoara nr.557/12.01.2022.

	Principalii factori care au stat la baza fundamentării veniturilor si cheltuielilor bugetare au fost:
	Prognozele principalilor indicatori macroeconomici, 

Veniturile realizate  în anul 2021 pe surse de finanțare, în funcție de politicile fiscale bugetare locale si nationale,
Gradul de realizare a veniturilor proprii pe ultimii doi ani 2020-2021,
Prevederile contractelor de finantare semnate,
Politicile și strategiile locale precum și prioritățile stabilite,
Propunerile de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor secundari de credite,
Programele de dezvoltare economico-socială în perspectivă la nivel local.

        Veniturile bugetului local sunt structurate pe capitole  și subcapitole, iar cheltuielile pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate, după caz.
         În vederea realizării obiectivelor, prezentul proiect de buget stabilește volumul și structura veniturilor pe surse și alocarea acestora la cheltuieli pe destinații în conformitate cu obiectivele de dezvoltare economico-socială. 
         Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, bugetele locale se aprobă pe cele două secțiuni: secțiunea de funcționare (cheltuielile cu personalul, cheltuielile cu bunuri și servicii), respectiv sectiunea de dezvoltare (cheltuielile de capital), cu venituri și cheltuieli stabilite pentru fiecare secțiune. 
	Din sursele de finantare, se asigură finanțarea sectiunii de fundionare, iar excedentul secțiunii de functionare se utilizează ca  vărsământ pentru pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare. 
	Tot pentru finantarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare se utilizează și excedentul rămas din anii precedenti. 
	Cheltuielile bugetare sunt detaliate pe surse de finantare, iar în cadrul acestora pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate de cheltuieli.
       Bugetul local se stabilește la partea de venituri în sumă  de 48.427,10 mii lei, iar la partea de cheltuieli în sumă de 58.076,09 mii lei, conform anexei  nr. 1.
	Veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare se stabilesc la suma de 18.024,78 mii lei, conform anexei nr. 2. 
	Veniturile sectiunii de dezvoltare se stabilesc la suma de 30.402,32 mii lei, iar cheltuielile la suma de 40.051,31 mii lei, conform anexei nr. 3. 
	Deficitul secțiunii de dezvoltare se acoperă din excedentul anilor precedent în sumă de 9.648,99 mii lei. 
       Veniturile bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii sunt de 835 mii lei, iar cheltuielile 835 mii lei, conform anexei nr. 4.
       Lista de investiții cu obiectivele de invetiții propuse a realiza în cursul acestui an, cu  finanțare de la bugetul local  și alte  fonduri, se regăsește în anexa nr.5.
       La partea de venituri, s-au stabilit sursele de venituri în funcție de baza legală a încasării lor, de nivelul impozitelor, taxelor și tarifelor, frecventa incasărilor, precum și de prevederile legale privind transferurile, cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.

       S-au respectat prevederile art. 14 alin. 7 din Legea finantelor publice locale nr.273/2006, privind fundamentarea veniturilor proprii și anume :
	„ ... dacă gradul de realizare a veniturilor proprii programate în ultimii 2 ani este mai mic de 97 % pe fiecare an, ordonatorii de credite fundamentează veniturile proprii pentru anul curent cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent.”
  
     Veniturile bugetului local: 

	Veniturile bugetului local prognozate a se realiza în anul bugetar 2022 sunt în sumă totală 48.427,10 de mii lei, care se constituie din:

	Veniturile proprii ale bugetului local prognozate a se încasa în cursul anului 2022 in suma de  9.853,72 mii lei.
	Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor si municipiilor, potrivit art. 4 și 6 din Legea nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021, repartizate oraşului Călan  în baza Deciziei nr. 24/2022,în sumă de 4.402 mii lei si au următoarea destinație:

	927 mii lei - finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar pentru cheltuielile  prevăzute  la art.104 alin.2 lit.b)-d) din Legea educației naţionale nr.1/2011,

3.000 mii lei - drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizații lunare,
25 mii lei - sume alocate pentru finanţarea drepturilor stabilite de Legea nr.249/2015 privind plata stimulentelor educaționale acordate copiilor proveniți din familii defavorizate in scopul stimulării participării în învăţământul preșcolar,
219 mii lei - sume alocate pentru finanţarea drepturilor copiilor/ elevilor/ tinerilor cu cerințe educaționale speciale, integrați în învăţământul de masă, potrivit art, 51 alin (2) din Legea nr. 1/2011,
231 mii lei - destinate finanțării  burselor .

	În baza Deciziei nr.37/2022, transmisă prin adresa nr.425/06.01.2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Hunedoara, privind repartizarea de sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale,  precum și a sumelor din cota de 14 % din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale și sume alocate din cota defalcată de 63 % din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2022 și estimări pe anii 2022-2023, pentru unitatea  noastră s-au alocat  următoarele sume:
	4.941 mii lei Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor  locale ,
2.411 mii lei , sume alocate  din cota de 14 % din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale,

2.965 mii lei, sume alocate din cota defalcată de 63 % din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
15.838,24 mii lei, subventii primite de la bugetul de stat si de alte bugete, reprezentând finantări prin Programul National de Dezvoltare locala,
870 mii lei subvenții de  la  bugetul de  stat pentru finanțarea claselor de  învăţământ special şi alte programe curente
7.731,14 mii lei, fonduri externe nerambursabile, reprezentând finantări pentru contracte noi sau aflate  în derulare din anii precedenți, incluse în Programul Operațional  Regional (POR) 2014-2020
1.000 mii lei, reprezentând cota de 6% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat pe anul 2022, sumă comunicată de către Consiliul Județean Hunedoara, cu adresa nr. 557/12.01.2022.
	
	Cheltuielile bugetului local pe anul 2022 în sumă de 58.076,09 mii lei, sunt fundamentate, dimensionate si repartizate pe destinatii, respectiv pe actiuni, activități, programe, proiecte, obiective, și se efectuează în concordanță cu atribuțiile care-i revin autorității publice locale, cu prioritățile stabilite de aceasta, în vederea funcționării în condiții optime precum și în interesul colectivității locale.
      De asemenea, dimensionarea cheltuielilor bugetelor locale se efectuează în strictă corelație cu posibilitățile reale de încasare a veniturilor bugetelor locale, estimate a se realiza.
      Pentru acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare s-a luat în calcul excedentul anilor precedenți în sumă de 9.648,99  mii lei . 
 	Lista de investiții pe anul 2022, detaliată pe capitole bugetare și surse  de finanțare , se regăsește în Anexa  nr.5 .    

      Pentru fundamentarea cheltuielilor de personal s-a luat în calcul numărul de posturi ocupate, salariul minim pe economie începând cu luna ianuarie 2021 și coeficienții de salarizare stabiliți conform Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice .  
     Se constituie fond de rezervă  la dispoziția consiliului local ,în sumă  de  50 mii lei.
      
      Pornind de la sumele alocate și veniturile preconizate a se realiza, apreciem că fundamentarea bugetului local s-a făcut ținând cont de principiile realității și echilibrului bugetar, astfel încât activitatea primăriei și a instituțiilor subordonate Consiliului Local al orașului Călan să se desfășoare în condiții normale, propun aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Orașului Călan, pentru anul 2022.

      Bugetul activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii –Anexa nr. 4 , este echilibrat ,stabilit la partea de venituri și cheltuieli în sumă de 835 mii lei, alocat pentru finanțarea activității de la :
	Piața agroalimentară  a orașului Călan, cu un buget estimat de 120 mii lei,

Cantina și Internatul Liceului Tehnologic O. Densușianu Călan , cu o propunere de buget de 415 mii lei,
Protecția mediului- taxă de salubrizare de încasat din anii precedenți în sumă de 300 mii lei.

	Având în vedere că a fost îndeplinită procedura privind asigurarea transparenței decizionale în administrația publică, potrivit actelor normative în vigoare, a fost elaborat proiectul de buget pe care îl supunem spre aprobare Consiliului Local al orașului Călan.

Călan, 
12.01.2022


Primarul orașului Călan,
Adrian Filip Iovănesc



















PRIMĂRIA ORAŞULUI CĂLAN                                     
Serviciul Financiar


RAPORT DE SPECIALITATE  nr. 3 / 29 / 2022   
la proiectul de hotărâre nr.3/2022 privind aprobarea bugetului local al orașului Călan, a bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pentru anul 2022, precum și a estimărilor pentru anii 2023-2025 


	Bugetul Consiliului local al oraşului Călan pe anul 2022 este elaborat în concordanţă cu veniturile proprii de care dispune oraşul Călan, cote şi sume defalcate din impozitul pe venit şi sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru  bugetele locale, repartizate în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat nr. 371/2021 și comunicate prin :

	Adresele nr. HDG_STZ 191/04.01.2022 și HDG_STZ 425/06.01.2022 ale   Administratiei Judetene a Finantelor Publice Hunedoara, privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor si municipiilor,dar și a sumelor din cota de 14 % din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale și sume alocate din cota defalcată de 63 % din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2022 și estimări pe anii 2023-2025,

 precum și
	Adresa Consiliului Județean Hunedoara nr.557/12.01.2022 și Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara  nr.2/2022 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat pe anul 2022, din fondul la dispoziția consilului județean pe anul 2022 suma de 1.000  mii lei.


	Astfel, au fost alocate următoarele sume:

   	1.  Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor, potrivit art. 4 și 6 din Legea nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022, repartizate orasului Călan  în baza Deciziei nr. 24/2022,în sumă de 4.402 mii lei si au următoarea destinatie:
	927 mii lei , finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar pentru cheltuielile  prevăzute  la art.104 alin.2 lit.b)-d) din Legea educației naţionale nr.1/2011,

3.000 mii lei , drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizații lunare,
25 mii lei, sume alocate pentru finanţarea drepturilor stabilite de Legea nr.249/2015 privind plata stimulentelor educaționale acordate copiilor proveniți din familii defavorizate in scopul stimulării participării în învăţământul preșcolar,
219 mii lei, sume alocate pentru finanţarea drepturilor copiilor/ elevilor/ tinerilor cu cerințe educaționale speciale, integrați în învăţământul de masă, potrivit art. 51 alin (2) din Legea nr. 1/2011,
231 mii lei destinate finanțării  burselor.

      2. În baza Deciziei nr.37/2022, transmisă prin adresa nr.425/06.01.2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Hunedoara, privind repartizarea de sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale,  precum și a sumelor din cota de 14 % din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale și sume alocate din cota defalcată de 63 % din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2022 și estimări pe anii 2022-2023, pentru unitatea  noastră s-au alocat  următoarele sume:
•	4.941 mii lei Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor  locale ,
•	2.411 mii lei , sume alocate  din cota de 14 % din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale,
•	2.965 mii lei, sume alocate din cota defalcată de 63 % din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale.

       Pe această bază, ținând seama de solicitările şi nevoile oraşului Călan, au fost dimensionate cheltuielile bugetare necesare finanţării acţiunilor social-culturale, autorităţi publice, servicii şi dezvoltare publică, acţiuni economice, precum şi asigurarea  măsurilor de protecţie socială a populaţiei. 

Constituirea bugetului local al Oraşului Călan

	Bugetul local pe anul 2022 este proiectat în condițiile existenței unor resurse financiare limitate, precum şi în funcţie de solicitările instituțiilor publice cu finanțare parțială sau totală din bugetul local . 
	Fundamentarea veniturilor proprii ale bugetului local s-a bazat pe constatarea, evaluarea si  inventarierea materiei impozabile si a bazei de impozitare in funcție de care se calculează impozitele si taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate si a veniturilor obținute din acestea, precum si pe  alte elemente specifice.
	Veniturile bugetului local însumează 48.427,10 mii lei, aşa cum rezultă din anexa nr. 1 ,din care veniturile proprii  sunt în sumă de 10.853,72 mii lei şi cuprind veniturile formate din impozite şi taxe pe proprietate în sumă de 1.830,23 mii lei , precum şi cotele si sumele defalcate din  impozitul  pe  venit   care sunt în sumă de 6.388,88 mii lei.
	Veniturile proprii s-au stabilit în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 227/2015 privind Codul Fiscal  şi H.C.L. nr. 93/2021 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2022.
	Fundamentarea veniturilor proprii ale bugetului local s-a bazat pe constatarea, evaluarea si inventarierea materiei impozabile si a bazei de impozitare in functie de care se calculeaza impozitele si taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate si a veniturilor obtinute din acestea, precum si pe alte elemente specifice .
	Cheltuielile bugetului local s-au stabilit la suma de 58.076,09 mii lei, aşa cum rezultă din anexa  nr.1 , în funcţie de  necesităţile cheltuielilor prognozate pe anul 2022, raportate la planificările şi  valoarea realizărilor efective  în 2021, pe fiecare capitol de cheltuieli bugetare .
	Detalierea  veniturilor  şi cheltuielilor  bugetare  pentru exerciţiul financiar  2022 se regăseşte în:
	
	Anexa nr.1 Bugetul local- detaliat pe  capitole şi subcapitole iar la cheltuieli -secţiunea generală pe capitole, titluri, articole şi alineate de cheltuieli, subcapitole şi paragrafe, pe anul 2022 si estimari pe anii 2023-2025 ;
	Anexa nr.2  Bugetul local  "Secțiunea de funcționare" la partea de venituri pe capitole si subcapitole, la partea de cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole , alineate și paragrafe după caz, pe anul 2022 și estimări pe anii 2023-2025 ; 
	Anexa nr.3 Bugetul local , "Secțiunea de dezvoltare"  la partea de venituri pe capitole și subcapitole, în sumă de 30.402,32 mii lei și la partea de cheltuieli  în sumă de 40.051,31 mii lei pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate și paragrafe după caz, pe anul 2022 și estimari pe anii 2023-2025 ; 
	Anexa nr.4  Bugetul activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 835 mii lei, pe anul 2022 și estimări pe anii 2023-2025;
	Anexa nr. 5   Lista obiectivelor de investiții pe anul 2022.

	Consider că proiectul de hotărâre pentru aprobarea Bugetului Local, Bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii, pe anul 2022 si estimari pe anii 2023-2025 este bine structurat, în concordanţă cu necesităţile economico-sociale ale oraşului  şi  cu prevederile legale în vigoare , prin urmare solicit aprobarea în forma prezentată .

Călan,
12.01.2022


Șef serviciu financiar                                                                                                                               ec. Elena Dan


