
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 
COMUNA NUCET 
PRIMAR 
Nr. 6 din 13.01.2022 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Privind adoptarea bugetului local pe anul 2022 

  
 Primarul comunei Nucet, dna. Ing. Luisa Marioara Bărboiu ;   

       Având în vedere: 
 

- Referatul de aprobare  la  proiectul de hotărâre inițiat de primarul 
comunei Nucet înregistrat sub nr. 364/13.01.2022; 

- Adresa A.J.F.P. Dâmbovita nr. 797/06.01.2022  privind 
repartizarea sumelor pentru anul 2022 si estimari pe anii 2023-
2025; 

- HCJ Dâmbovița nr. 17 și 18 din data de 13.01.2022; 
- Prevederile Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 

2022; 
- Prevederile art.39 alin.3 și alin.6 din Legea 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
  
 În temeiul art. 136 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare 
  

PROPUN: 
 

 Art.1. Se aprobă veniturile bugetului local al comunei Nucet pe anul 
2022 în sumă totală de 7035 mii lei conform Anexei nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, din care: veniturile secțiunii de 
funcționare 5370  mii lei și veniturile secțiunii de dezvoltare 1665 mii lei. 
 Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al comunei Nucet pe 
anul 2022 în sumă totală de  8918 mii lei conform Anexei nr.2 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre, din care cheltuielile secțiunii de 
funcționare 5370 mii lei și cheltuielile secțiunii de dezvoltare 3548 mii lei. 
 Art.3. Se aprobă veniturile bugetului pe activități autofinanțate  în 
sumă totală de 224 mii lei și cheltuielile bugetului pe activități autofinantate 
în valoare de 286 mii lei conform Anexei nr.3 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.4. Se aprobă programul de investiții publice pe grupe de investiții 
și surse de finanțare pe anul 2022, conform Anexei nr.4 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 



 Art.5. Se aprobă numărul de posturi, fondul aferent salariilor de bază 
pe anul 2022,  conform Anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.6. Se aprobă utilizarea sumei de 1883 mii lei, sumă ce 
reprezintă excedentul anului 2021, ca venit al secțiunii de dezvoltare și 
se va utiliza pentru Înființare grădiniță în comuna Nucet – 583 mii lei, 
Realizare șanțuri, podețe în comuna Nucet – 1300 mii lei. 

Art.7.  Se aprobă creditele de angajament pentru acțiuni 
multianuale ale bugetului local după cum urmează: 

– Construire dispensar medical în comuna Nucet 1.438.235 lei 
– Înființare grădiniță în comuna Nucet = 2.202.282 lei 

 

 Art.8. Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează primarul localității 
prin șeful biroului financiar contabil impozite și taxe din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului. 
 Art.9. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija  secretarului general 
al unității administrativ teritoriale Nucet, Instituției Prefectului - județul 
Dâmbovița, în vederea exercitării controlului de legalitate, primarului 
comunei Nucet și se aduce la cunoștință publică prin afișarea în Monitorul 
oficial al instituției la adresa www.comunanucet.ro.     
 
 
 
 
 
 
 
         INIȚIATOR       AVIZAT 
    PRIMAR COMUNĂ    SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 
ing. Luisa Marioara Bărboiu        Elena Claudia Popescu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


















