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Nr. 1 DIN 12 ianuarie 2022
ANUNT
În conformitate cu prevederile art.6 alin.(1) și (2) din Legea nr.52/2003 privind transparența
decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publică următorul proiect de act normativ:
1. Proiect de hotărâre nr. 133 /12 ianuarie 2022 privind aprobarea bugetului local pe anul
2022 .
Proiectul de act normativ mai sus menționat, documentația de bază poate fi consultat:
 La sediul Primăriei comunei Dimăcheni, județul Botoșani (panou afișaj)
Proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la sediul Primăriei
comunei Dimăcheni – secretarul general al comunei , persoana de contact – Ungureanu Irina Claudia.
În baza art.6 alin.(4) din Legea nr.52/2003 și art. 39 alin.(3) și alin.(4) din Legea nr.273/2006
privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, până la data 27 ianuarie
2022 se pot trimite în scris propuneri, sugestii ori opinii cu valoare de recomandare sugestiile ori
opiniile sau contestațiile se vor transmite:
 Prin poștă, la adresa: Primăria comunei Dimăcheni, comuna Dimăcheni, județul
Botoșani;
 Depuse la sediul Primăriei comunei Dimăcheni, secretar general – Ungureanu Irina
Claudia.
Materialele transmise vor purta mențiunea – „Recomandare la proiect de act normative.”
Secretarul general al comunei,
Ungureanu Irina Claudia
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P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E
Nr . 133 din 12 ianuarie 2022
Privind aprobarea bugetului local pentru anul 2022
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României,
republicată;
b) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu
modificările și completările ulterioare;
d) art.1 alin.(2) lit. a), art.4, art.5 alin(4), art. 19 alin.(1) lit.a) ,art.20 alin(1) lit. j), art. 26 alin.(4),
art. 30 alin. (6), art. 39 -art. 48, art. 51 alin. (3) si art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
e) Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022 ;
f) Legea nr. 318/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022;
g) Legii-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice nr. 153/2017 , cu
modificările ulterioare;
h) art. 8, art. 9 alin. (5), art. 103 alin. (2), art. 104 alin. (2) şi art. 105 alin. (2) din Legea educației
naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
i) art.2 alin (2) , art. 64 alin(1) si art. 138 din Codul fiscal al României, adoptat prin Legea nr.
227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
j) art.8 alin (1) si art.33 din Legea bibliotecilor nr 334/2002, republicata cu modificările si
completările ulterioare ;
k) art. 40 din Legea nr 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap ,republicata ,cu modificările si completările ulterioare ;
l) art. 2 alin. (2), art. 41 alin. (5), art. 50 alin. (4), art. 58, art. 59, art. 61, art. 62 și art. 70 din
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
m) art. 2 lit. c), k), p), art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (2), art. 9 și art. 10 din Ordonanța Guvernului nr.
119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu
modificările și completările ulterioare
n) art. 1 alin. (2), art. 3, art. 75 alin. (1) lit. g), art. 87 alin. (3) ultima teză, art. 88,art. 89 alin. (6),
art. 90 alin. (1) art. 95 alin. (2), art. 96, art. 98, art. 104 alin. (2), art. 105 alin. (1), art. 109 alin. (4), art.
129 alin. (1), alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. a), raportate la cele ale art. 155 alin. (1) lit. (c),
combinat cu alin. (4) lit. b), art. 129 alin. (5), art. 197 alin. (1), (2), (4) și (5), art. 198 alin. (1), și art.
199 alin. (1) și (2), art. 240, art. 491 alin. (2), art. 458 alin. (4), art. 547 alin. (2), art. 575 alin. (1), art. 3
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alin. (2) anexa nr. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările completările ulterioare;
Ținând seama de :
a) Deciziei șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Botoșani nr. 1 /2022 privind
repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor , orașelor ,municipiilor,
b) Hotărârea Consiliului județean Botoșani nr. 2 din 12 ianuarie 2022 privind repartizarea
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile
județene si comunale pe anul 2022 si estimările pentru anii 2023-2025, Hotărârea Consiliului județean
Botoșani nr. 1 din 12 ianuarie 2022 privind repartizarea sumei corespunzătoare cotei de 6% din
impozitul pe venit , pe unități administrative-teritoriale si pe destinații pe anul 2021 precum si
repartizarea sumelor estimate din cota de 20% din 14% din impozitul pe venit si cota de 20% din sume
defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anii 2023-2025
c) Hotărârea Consiliului Local nr. 19 din 19 aprilie 2021 privind stabilirea impozitelor şi
taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2022,
realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului Local
privind aprobarea bugetului local pe anul 2022, în contextul prevederilor art. 6 din Legea nr. 52/2003
privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, înregistrat la nr. 1
din 12 ianuarie 2022
luând act de:
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dimăcheni , în calitatea sa de inițiator, înregistrat
sub nr. 2 / 12 ianuarie 2022 ;
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei, înregistrat sub nr. 3 din 12 ianuarie 2022 ;
c) raportul celor 3 Comisii de specialitate a Consiliului Local Dimăcheni
constatând că nu sunt depuse contestații privind proiectul bugetului local pe anul 2022 ,
respectând prevederile art.136 din Ordonanța de Urgență privind Codul administrativ nr. 57/2019;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
P R O P U N:
Art. 1. - (1) Obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea volumului veniturilor, pe capitole
şi al cheltuielilor, pe destinații, pentru anul 2022 așa cum rezulta din anexele 1-3 care fac parte
integranta din prezenta hotărâre, precum şi responsabilitățile autorităților administrației publice locale
şi instituțiilor publice implicate în procesul de execuție a bugetului local al comunei Dimăcheni .
(2) Bugetul local pe anul 2022 are la bază principiile: universalității, unității, publicității, unității
monetare, anualității, specializării bugetare şi echilibrului.
(3) Se ia act că în termenul de 15 zile de la data afișării, la sediul Primăriei Comunei Dimăcheni,
a proiectului bugetului local pe anul 2022 nu s-au depus contestații cu privire la acesta.
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Art. 2. - (1) Veniturile bugetului local pe anul 2022 reprezintă limite minime de realizat care
permit efectuarea cheltuielilor.
(2) În cazul în care veniturile prevăzute în bugetul local pe anul 2022 nu se realizează,
ordonatorul de credite va limita efectuarea cheltuielilor bugetare sub nivelurile aprobate, corespunzător
veniturilor încasate, cheltuielilor efectuate şi prognozei realizării acestora până la finele anului.
Art. 3. - Cheltuielile prevăzute în bugetul local pe anul 2022 reprezintă limite maxime care nu
pot fi depășite, iar modificarea lor se va face în condițiile legii. Angajarea, contractarea de lucrări,
bunuri şi servicii, precum şi efectuarea de cheltuieli de către ordonatorul de credite se fac numai cu
respectarea prevederilor legale şi în limita creditelor bugetare aprobate.
Art.4.- Directorul unităților de învățământ preuniversitar, în calitatea conferită de art. 109 alin. (1)
din Legea nr. 1/2011 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, de
reprezentare a unităților respective în relația cu administrația publică locală, are obligația să se încadreze
în cheltuielile materiale şi servicii aprobate prin prezenta hotărâre.
Art.5. - (1) Ordonatorul de credite va aproba, potrivit atribuțiilor stabilite prin lege ori prin
prezenta hotărâre, repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor prevăzute în bugetul local, în
funcţie de termenele legale de încasare a veniturilor şi de perioada în care este necesară efectuarea
cheltuielilor.
(2) Angajarea şi efectuarea cheltuielilor din creditele aprobate în bugetul local ori în bugetul
instituțiilor se aprobă de către ordonatorul de credite şi se efectuează numai cu viza prealabilă de
control financiar preventiv propriu, care atestă respectarea dispozițiilor legale, încadrarea în creditele
bugetare aprobate şi destinația acestora, pe baza notelor de fundamentare/referatelor de necesitate
prezentate de conducătorii instituțiilor și serviciilor publice interesate.
(3) Termenele de prezentare a documentelor justificative necesare efectuării oricăror cheltuieli
aferente activităților și acțiunilor finanțate din bugetul local se stabilesc de către ordonatorul de credite,
în condițiile legii.
Art. 6- În anul 2022, se însărcinează primarul să aprobe, prin dispoziție, următoarele operațiuni
prevăzute ca atribuții ale Consiliului Local:
a) virările de credite;
b) rectificarea bugetului local în orice alte situații neprevăzute la art.6
Art. 7. - (1) Pentru o analiză periodică a realizării părții de venituri a bugetului local provenite
din venituri proprii, raportate la termenele de plată, lunar, până la data de 5 pentru luna precedentă,
personalul cu atribuții în domeniul administrării fiscale, va prezenta ordonatorului de credite situația
încasărilor pe curent şi cumulat de la începutul anului.
(2) De asemenea, personalul cu atribuții în domeniul administrării fiscale
va
monitoriza situația economico-socială a fiecărui contribuabil înregistrat în evidența separată ca
insolvabil, întocmind, cel puțin o dată în cursul anului 2022 , procese-verbale în acest sens, ce vor fi
supuse aprobării ordonatorului de credite.
(3) O dată cu prezentarea situației menționată la alin.(1) se vor face şi propuneri de
eficientizare a activității, cu obligația îndepliniri acestora de către personalul cu atribuții în domeniul
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administrării fiscale . În această situație se vor menționa şi elementele specifice măsurii prevăzute la
alin. (2).
Art. 8. Din bugetul local se suportă sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor programelor
de perfecționare profesională organizate de instituții specializate în domeniul administrației publice.
ART.9. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei, în termenul prevăzut de lege, Prefectului județului Botoșani, Primarului comunei Dimăcheni,
Administrației Județene a Finanțelor Publice Botoșani, se aduce la cunoștință publică prin afișare la
sediul primăriei.

INIȚIATOR ,
Primarul comunei,
Marinel MORUZ
 …………………………….………………

VIZEAZĂ PT.LEGALITATE,
Secretarul general al comunei
Irina – Claudia Ungureanu
 …………………………….………………
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NR. 2 DIN 12 ianuarie 2022
REFERAT DE APROBARE
La proiectul de hotărâre privind bugetul local pe anul 2022
Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale stabilește ca pe baza veniturilor proprii si a
sumelor repartizate potrivit alin. (2), ordonatorii principali de credite, in termen de 15 zile de la
publicarea legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al României, Partea I, definitivează proiectul
bugetului local, care se publică în presa locala sau se afișează la sediul unității administrativ –teritoriale.
Locuitorii unității administrativ teritoriale pot depune contestații privind proiectul de buget in termen de
15 zile de la data publicării sau afișării acestuia.
În 5 zile de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor prevăzut la alin. (3), proiectul
bugetului local împreună cu raportul ordonatorului principal de credite si de contestațiile depuse de
locuitori, este supus aprobării autorităților deliberative, de către ordonatorul principal de credite.
Autoritățile deliberative, in termen de maximum 10 zile de la data supunerii spre aprobare a
proiectului de buget, potrivit alin.(4), se pronunță asupra contestațiilor si adoptă proiectul bugetului
local, după ce acesta a fost votat pe capitole, subcapitole titluri, articole, alineate, după caz și pe anexe.
Proiectul bugetului local al comunei Dimăcheni pe anul 2022, este întocmit in baza dispozițiilor
legale și cuprinde structura veniturilor și structura acestora pe surse si a cheltuielilor pe destinații.
La elaborarea proiectului de buget s-a avut in vedere dimensionarea cheltuielilor pe acțiuni și
instituții, corelat cu resursele financiare posibil de mobilizat. Bugetul local al comunei Dimăcheni pe
anul 2022 se propune a se stabili conform anexelor la proiectul de hotărâre.
PRIMARUL COMUNEI DIMĂCHENI ,
Moruz Marinel
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NR.3 din 12 ianuarie 2022
RAPORT

DE

SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre privind bugetul local pe anul 2022
Subsemnata Coroi Cătălina Mărioara, inspector principal în aparatul de specialitate al
primarului comunei Dimăcheni,
Având în vedere prevederile:
a) art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României,
republicată;
b) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu
modificările și completările ulterioare;
d) art.1 alin.(2) lit. a), art.4, art.5 alin(4), art. 19 alin.(1) lit.a) ,art.20 alin(1) lit. j), art. 26 alin.(4),
art. 30 alin. (6), art. 39 -art. 48, art. 51 alin. (3) si art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
e) Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022 ;
f) Legea nr. 318/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022;
g) Legii-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice nr. 153/2017 , cu
modificările ulterioare;
h) art. 8, art. 9 alin. (5), art. 103 alin. (2), art. 104 alin. (2) şi art. 105 alin. (2) din Legea educației
naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
i) art.2 alin (2) , art. 64 alin(1) si art. 138 din Codul fiscal al României, adoptat prin Legea nr.
227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
j) art.8 alin (1) si art.33 din Legea bibliotecilor nr 334/2002, republicata cu modificările si
completările ulterioare ;
k) art. 40 din Legea nr 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap ,republicata ,cu modificările si completările ulterioare ;
l) art. 2 alin. (2), art. 41 alin. (5), art. 50 alin. (4), art. 58, art. 59, art. 61, art. 62 și art. 70 din
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
m) art. 2 lit. c), k), p), art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (2), art. 9 și art. 10 din Ordonanța Guvernului nr.
119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu
modificările și completările ulterioare
n) art. 1 alin. (2), art. 3, art. 75 alin. (1) lit. g), art. 87 alin. (3) ultima teză, art. 88,art. 89 alin. (6),
art. 90 alin. (1) art. 95 alin. (2), art. 96, art. 98, art. 104 alin. (2), art. 105 alin. (1), art. 109 alin. (4), art.
129 alin. (1), alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. a), raportate la cele ale art. 155 alin. (1) lit. (c),
combinat cu alin. (4) lit. b), art. 129 alin. (5), art. 197 alin. (1), (2), (4) și (5), art. 198 alin. (1), și art.
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199 alin. (1) și (2), art. 240, art. 491 alin. (2), art. 458 alin. (4), art. 547 alin. (2), art. 575 alin. (1), art. 3
alin. (2) anexa nr. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările completările ulterioare;
Ținând seama de :
a) Deciziei șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Botoșani nr. 1 /2022 privind
repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor ,orașelor ,municipiilor,
b) Hotărârea Consiliului județean Botoșani nr.2 din 12 ianuarie 2022 privind repartizarea
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile
județene si comunale pe anul 2022 si estimările pentru anii 2023-2025 , Hotărârea Consiliului
județean Botoșani nr. 1 din 12 ianuarie 2022 privind repartizarea sumei corespunzătoare cotei de 6%
din impozitul pe venit , pe unități administrative-teritoriale si pe destinații pe anul 2022 precum si
repartizarea sumelor estimate din cota de 20% din 14% din impozitul pe venit si cota de 20% din sume
defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anii 2023-2025
c) Hotărârea Consiliului Local nr. 19 din 19 aprilie 2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor
locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2021,
Considera ca propunerea privind aprobarea bugetului local pentru anul 2022 este necesară,
oportună și legală, drept pentru care s-a întocmit prezentul proiect de hotărâre.
Inspector principal,
Coroi Cătălina Mărioara,

ANEXA 1
la proiectul de hotărâre nr.
din
2002
aprobarea bugetului local pe anul 2022

, privind

1. Aprobarea bugetului local pe anul 2022 la secțiunea de funcționare în sumă
totală de 2638,43 mii lei la venituri defalcate pe feluri de venituri, după
cum urmează:
- mii leiCOD INDICATOR
- COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 04.02.01
- SUME ALOCATE DE LA PT. ECHILIBRARE 04.02.04
-SUME ALOCATE DE CATRE CJ 04.02.05
-IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE: 07.02
- SUME DEFALCATE DIN TVA : 11.02
-TAXA PE UTILIZAREA BUNURILOR 16.02
-ALTE IMPOZITE SI TAXE LOCALE 18.02
- VENITURI DIN CONCESIUNI 30.02.05
-VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE 34.02
-VENITURI DIN AMENZI 35.02
-DIVERSE VENITURI 36.02
-VARSAMINTE DIN SF PENTRU SD 37.02.03
- SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 42.02
Total

Anul 2022
133,00
205,00
150,00
199,00
1695,00
40,00
6,00
60,00
1,00
25,00
90,00
-235,57,00
270,00
2638,43

2. Aprobarea bugetului local, secțiunea de funcționare pe anul 2022 în sumă
totală de 2638,43 lei la partea de cheltuieli, după cum urmează:
- mii leiCAPITOL CHELTUIELI

ANUL 2022

- AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACTIUNI EXTERNE 51.02
CHELTUIELI DE PERSONAL 10
BUNURI ȘI SERVICII
20
- FOND DE REZERVA LA DISPOZIȚIA AUTORITĂȚILOR LOCALE
54.02
FONDURI DE REZERVĂ 50.04
PROTECȚIE CIVILĂ ȘI PROTECȚIE CONTRA INCENDIILOR
61.02.05
CHELTUIELI DE PERSONAL 10
BUNURI ȘI SERVICII
20

1103,00
750,00
353,00
5,00

1

5,00
116,00
46,00
70,00

ÎNVĂȚĂMÂNT 65.02
BUNURI ȘI SERVICII
20
ASISTENȚĂ SOCIALĂ
57
BURSE
59
SERVICII DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 66.02
CHELTUIELI DE PERSONAL 10
BUNURI ȘI SERVICII
20
ALTE SERVICII IN DOMENIUL CULTURII RECREERII SI
RELIGIEI 67.02.50
BUNURI ȘI SERVICII 20
SUSTINEREA CULTELOR 59
ASISTENȚĂ SOCIALĂ ÎN CAZ DE INVALIDITATE 68.02.05.02
CHELTUIELI DE PERSONAL 10

255,00
179,00
60,00
16,00
86,00
75,00
11,00

AJUTOARE SOCIALE 68.02.15.01
ASISTENTA SOCIALA
57

205,00
205,00

ILUMINAT PUBLIC 70.02.06
BUNURI ȘI SERVICII
20
SALUBRITATE 74.02.05.01
BUNURI ȘI SERVICII
20
DRUMURI ȘI PODURI 84.02
CHELTUIELI DE PERSONAL 10
BUNURI ȘI SERVICII
20

67,88
30,00
37,88
350,55
350,55

95,00
95,00
90,00
90,00
265,00
165,00
100,00
TOTAL:

2638,43

Initiator,
Primarul comunei,

Vizează pentru legalitate,
Secretarul general al comunei

…………………………….………………

…………………………….…………………………

Marinel Moruz

Irina Claudia Ungureanu
Întocmit,
Inspector principal,
……………………………
Catalina Coroi
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ANEXA 2

la proiectul de hotărâre nr. 133 din 12 ianuarie 2022
privind aprobarea bugetului local pe anul 2022

,

1. Aprobarea bugetului local, secțiunea de dezvoltare, pe anul 2022 la partea de
venituri în sumă totală de 949,00mii lei după cum urmează:
- mii leiCOD INDICATOR

Anul 2022

- Vărsăminte din secțiunea de funcționare

235,57

- Excedentului anului anterior

713,43

TOTAL

949,00

2. Aprobarea bugetului local, secțiunea de dezvoltare pe anul 2022 la partea de
cheltuieli în sumă totală de 949,00 mii lei după cum urmează:
-mii lei -

CAPITOL CHELTIELI

Anul 2022

- ÎNVĂȚĂMÂNT 65.02
Active fixe 71.01
Construcții 71.01.01

150,00

LOCUINȚE, SERVICII DSI DEZVOLTARE PUBLICA 70.02
Active fixe 71.01
Construcții 71.01.01
ALIMENTARE CU APA
MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC
DRUMURI 84.2A.03.01
Active fixe 71.01
Alte active fixe 71.01.30

350,00

Reabilitare și modernizare Gradinita cu program normal Dimacheni
Construire grupuri sanitare scoala si gradinita

-Modernizare drumuri de interes local în comuna Dimacheni, județul
Botoșani
TOTAL

150,00

350,00
449,00
449,00

949,00
1

Primaria comunei Dimacheni

Marinel Moruz

LISTA
obiectivelor de investiţii pe anul 2022,
cu finanţare integrală sau parţială de la bugetul Bugetul local
repartizate pentru PRIMARIA COMUNEI DIMACHENI
Nr.
crt.

Nominalizarea pe
obiective de investiţii,
dotări şi alte
cheltuieli de investiţii

Valoarea
totală pe anul
curent

Valoarea
totală
actualizată

Cheltuieli
din total
surse de
finanţare

0

1

2

3

4

Total, din care
A. Obiective de investitii in
continuare - total, din care:
1 Construire grupuri sanitare gradinita
2 Alimentare cu apa
3 Modernizare drumuri de interes local
B. Obiective noi de investitii - total, din
care:
1 Modernizare iluminat public

Finanţare din
Surse proprii
5

Credite externe

Fond special

6

7

8

9

949,00

949,00

949,00

849,00

849,00

849,00

849,00

150,00

150,00

150,00

150,00

250,00

250,00

250,00

250,00

449,00

449,00

449,00

449,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

PRIMAR,
Marinel Moruz

-

Buget

Capacităţi
Termen
P.I.F.

949,00

INSPECTOR PRINCIPAL,
Catalina Coroi
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