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Nr. 178 / 12.01.2022 

   

PROIECTUL BUGETULUI LOCAL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL COMUNEI 

MICĂSASA PE ANUL 2022 

  

Conform bunelor practici de transparență bugetară și în temeiul art.39 alin.(3) din Legea 

nr.273/2006 privind finanțele publice locale – cu modificările și completările ulterioare, 

autoritățile publice locale au obligația de a aduce la cunoștință cetățenilor proiectul bugetului 

de venituri și cheltuieli aferent anului în curs, în vederea informării acestora.   

  

Pentru anul 2022 propunem un proiect de buget (anexa I + anexa II) și  al comunei Micăsasa 

cu următoarea structură:   

     

VENITURILE TOTALE sunt estimate la suma de  9305, 66 mii lei.  

  

Sintetic, situația veniturilor totale ale bugetului  pentru anul 2022, se prezinta astfel:  

TOTAL VENITURI   ANEXA I

     

INDICATORI COD SUMA MII LEI 

Impozit pe venit 30 02 18 2,91 

Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 244 

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pt. 

echilibrarea bugetelor locale 

 

04.02.04 

1193 

Sume repartizate din Fondul de la dispozitia Consiliului Judetean 04.02.05 0 

Impozite si taxe pe proprietate 07.02 508,97 

Sume defalcate din T.V.A. pt. cheltuieli descentralizate la nivelul 

comunei 

 

11.02.02 

492 

Sume defalcate din T.V.A. pt. echilibrarea bugetelor 11.02.06. 287 

Taxe pe utilizarea bunurilor pe desfășurarea de activitati 16.02 132,55 

Alte impozite fiscale 18.02 4,23 

Venituri din proprietate 30.02 7,2 

Venituri din prestări de servicii 33.02 86,82 

Venituri din amenzi si penalităti 35.02 58,94 
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Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală 42.65 4002,02 

Subventii din sume obtinute în urma scoaterii la licitatie a 

certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră 

42.67 150 

Sume alocate din bugetul Afir pentru susținerea proiectelor din 

PNDR 2014-2020 

433100 378,28 

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 480401 1531,89 

Sume alocate din bugetul ANCPI 433400 160 

Ajutor pt.încălzirea locuintei cu lemne ,cărbuni si combustibil 

petrolier 

42.34 65,85 

                    

CHELTUIELILE TOTALE  sunt estimate în limita veniturilor previzionat și au în vedere 

asigurarea cheltuielilor de funcționare și pentru investiții, necesare  asigurării de servicii publice 

de calitate, precum și pentru dezvoltarea comunei Micăsasa.  

 

 

INDICATORI COD SUMA MII LEI 

Autorităti publice si activităti executive 51.02 1493 

Alte servicii publice generale 54.02 2 

Ordine publică si sigurantă natională 61.02 169,1 

Învățământ 65.02 3922,52 

Servicii de sănătate publică 66.02 352 

Cultura recreere si religie 67.02 175 

Asigurări si asistentă socială 68.02 462 

Locuinte servicii si dezvoltare publică 70.02 500,94 

Alte servicii în domeniul locuinței ,serviciilor si dezvoltării 

comunale 

70.50 591,6 

Protectia mediului 74.02 275 

Agricultură 83.02 160 

Transporturi 84.02 3619,79 

 

  

 
                               Primar                   Inspector                   
                        Păcurar Timotei                           Komșa Simona  
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ANEXA II   

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII FINANȚATE DIN 
BUGETUL LOCAL PENTRU ANUL 2022 

 

 

A.LUCRĂRI  ÎN  CONTINUARE                                                                            

66.02   Servicii de sănătate publică      SUMA / MII LEI 

1 Reabilitare și dotare dispensare medicale în loc.Micăsasa 

și Tapu 

352 

 

70.02 Locuințe,servicii și dezvoltare publică 

2 Alimentare cu apă în com Micăsasa si sat Țapu 50 

 

74.02  Protectia mediului 

3 Realizare sisteme de canalizare și stații de epurare în 

comuna Micăsasa și sat Tapu 

50 

 

84.02 Transporturi 

4 Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local in 

comuna Micasasa si sat Tapu 

3466,79 

 

  65.02 Învățământ 

5 Reabilitare si dotare Scoala Gimnazială ,amenajări 

exterioare în curte și realizare sală de sport în 

loc.Micăsasa ,com.Micăsasa 

2832,34 

 

65.02   Învățământ 

6 Construire grădiniță in localitatea Tapu 817,68 
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B.LUCRĂRI (OBIECTIVE)NOI 

61.02  Ordine publică si siguranță națională 

1 Extindere sistem de supraveghere video în comuna 

Micăsasa 

12 

61.02 Ordine publică si siguranță națională 

2 Achizitie tocator vegetatie  70 

65.02 Învățământ  

3 Modernizarea infrastructurii TIC în domeniul E-

educatie .comuna Micasasa,jud Sibiu 

50 

67.02   Cultură, recreere și religie  

4 Amenajare loc de joacă în localitatea Micasasa 50 

 

70.02 Locuințe,servicii și dezvoltare publică 

5 Fotovoltaice pt gospodarii izolate 150 

 

70.02 Locuințe,servicii și dezvoltare publică 

6 Cresterea eficientei energetice în com.Micasasa 25 

 

70.50 Locuințe,servicii și dezvoltare publică 

7 Amenajare și reabilitare bibliotecă comunală și a unui 

centru de ședințe 

575,6 

 

C.ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI ALTE CHELTUIELI 

51.02 Autorități publice 

1 Achizitionare terenuri pt construire pod si capelă 30 

 

74.02  Protectia mediului 

2  Pubele pentru colectare selectivă a gunoiului menajer  50 

 

84.02 Transporturi 

3 Reparatii capitale sosea principală din interiorul 

localitatii Micasasa 

70 

 

 

 
Potrivit prevederilor Legii nr.15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022 și în conformitate cu prevderile Legii 

nr.273/2006 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Finanțelor Publice 

comunică, ulterior conform calendarului bugetar, sumele defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, precum și cotele defalcate din impozitul pe venit 

estimate a se încasa în anul 2022 la bugetul de stat.   
  

Având în vedere cele de mai sus, sumele incluse în proiectul bugetului local supus consultării publice, vor fi 

modificate în consecinţă, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, funcţie de sumele comunicate de 

către Administratia Județeană a Finanțelor Publice Sibiu și Consiliul Județean Sibiu.  
  
Persoanele interesate pot formula propuneri, sugestii și recomandări cu privire la bugetul local pe anul 2022 la 

adresa contact@primaria-micasasa.ro   
  

                               Primar                   Inspector                   
                        Păcurar Timotei                           Komșa Simona  
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