
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL TIMIȘ 

PRIMĂRIA COMUNEI PERIAM 

Nr. 253/11.01.2022 

 

ANUNŢ   IMPORTANT ! 

Stimaţi cetăţeni! 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, precum și 

cu prevederile art. 1 alin. 2 lit. a, art. 19 alin. 1 lit. a, art. 39 alin. 3-6 și ale art. 58 alin. 1 din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Primarul 

Comunei Periam propune spre dezbatere publică următoarele documente: 

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 

2022; 

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. 

„AQUA PERIAM” S.R.L., având ca unic acționar U.A.T.-Comuna Periam, Județul 

Timiș, pe anul 2022. 

Proiectele de hotărâre sunt afişate la sediul propriu al Primăriei Comunei Periam, din Comuna 

Periam, strada Mureșului, nr. 1 bis, Județul Timiș, precum și pe site-ul instituției 

(www.primatimperiam.ro), începând cu data de 11.01.2022. 

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de 

recomandare cu privire la proiectul actelor administrative, la registratura Primăriei Comunei Periam 

(Comuna Periam, strada Mureșului, nr. 1 bis, Județul Timiș,), respectiv în format electronic pe adresa 

de e-mail: office@primatimperiam.ro în termen de 15 zile de la afișarea Proiectelor de hotărâre, 

precum și a prezentului anunț, respectiv până la data de 26 ianuarie 2022, inclusiv. 

Materialele transmise vor purta menţiunea „Recomandare la Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2022” și/sau „Recomandare la Proiectul de 

hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. „AQUA PERIAM” S.R.L., având 

ca unic acționar U.A.T.-Comuna Periam, Județul Timiș, pe anul 2022”. 

În faţa mea, DUMITRAȘ CORNEL - Primar al Comunei Periam, în faţa doamnei CRUCIȚĂ 

OANA-MIRUNA - inspector I debutant-contabil în cadrul Primăriei Comunei Periam, precum şi în 

faţa doamnei DUMITRAȘ LORENDANA - inspector I principal, au fost afişate următoarele acte 

supuse dezbaterii publice, afișate atât la avizierul instituției cât și pe site-ul Primăriei Comunei Periam, 

începând cu data de 11.01.2022, ora 1200: 

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 

2022; 

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. 

„AQUA PERIAM” S.R.L., având ca unic acționar U.A.T.-Comuna Periam, Județul 

Timiș, pe anul 2022. 

Actele afişate sunt supuse atenţiei publice. 

Vor sta la panou 15 zile. 

 

            PRIMAR,                                INSPECTOR I DEBUTANT-contabil, 

  Ing. ec. DUMITRAȘ  CORNEL                            CRUCIȚĂ OANA-MIRUNA 

 

 

INSPECTOR I PRINCIPAL, 

DUMITRAȘ LORENDANA 

mailto:primariapesac@yahoo.com
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              ROMÂNIA 

          JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL PERIAM 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

Nr. ____ din ______2022 
 

privind aprobarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2022 
 

 

 

 

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, CIF 4759543, ales în condiţiile stabilite 

de Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea 

Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali; reunit în şedinţa ________ din data de ______2022, 

având în vedere următoarele: 

- adresa nr. 87/19.10.2021 a Centrului de zi pentru copiii romi Periam, înregistrată la 

Primăria Comunei Periam sub nr. 8047/26.10.2021; 

- adresa privind încasările efectuate în anul fiscal 2021, înregistrată la Primăria Comunei 

Periam sub nr. 233/11.01.2022, întocmită de funcționarii publici de execuție Ferchi Simona-Elena, 

inspector I principal-impozite și taxe și Dumitraș Lorendana, inspector I principal în cadrul Primăriei 

Comunei Periam;  

- adresa nr. 33/10.01.2023 a Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare 

(S.P.A.A.C.) al Comunei Periam, înregistrată la Primăria Comunei Periam sub nr. 212/10.01.2022; 

- adresa nr. 7/10.01.2022 a Clubului Sportiv „AVÂNTUL” Periam, înregistrată la Primăria 

Comunei Periam sub nr. 211/10.01.2022; 

- referatul de aprobare nr. 227/11.01.2022 prezentat de primarul Comunei Periam, Județul 

Timiș, prin care propune c onsiliului local aprobarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 

2022; 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr. 

242/11.01.2022 înaintat de doamna Cruciță Oana-Miruna, inspector I debutant în cadrul 

Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe şi avizat de domnul Dumitraș Cornel, 

primarul Comunei Periam, prin care se propune consiliului local aprobarea bugetului local al 

Comunei Periam pe anul 2022; 

- anunțul privind dezbaterea publică înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr. 

253/11.01.2022 încheiat în conformitate cu prevederile art. 39 alin.3 din Legea nr. 273/2006 și cu ale 

art. 7 din Legea nr. 52/2003, precum și procesul verbal de afișaj înregistrat la Primăria Comunei 

Periam sub nr. 254/11.01.2022 privind anunțul nr. 253/11.01.2022; 

- prevederile art. 15 alin. 2, art. 120 alin. 1, art. 121 alin. 1-2 și art. 138 alin. 4-5 din Legea nr. 

1/2003 privind Constituția României, republicată; 

- prevederile art. 3-4 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil al României, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 1 alin. 2, art. 3, art. 75 alin. 1 lit. g, art. 87 alin. 3 ultima teză, art. 88, art. 89, 

art. 90 alin. 1, art. 95 alin. 2, art. 96, art. 98, art. 104, art. 105 alin. 1, art. 109 alin. 4, art. 110 alin. 1, 

art. 129 alin. 1 și alin. 2 lit. b coroborat cu alin. 4 lit. a și lit. e-f raportate la cele ale art. 155 alin. 1, 

art. 199 alin. 1-2, art. 240, art. 458 alin. 4, art. 491 alin. 2, art. 547 alin. 2 și art. 575 alin. 1 din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și 

art. 3 alin. 1 din Anexa nr. 1 la O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022; 

- prevederile Legii nr. 318/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022; 

- prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 
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- prevederile art. 8, art. 9 alin. 5, art. 44 alin. 6, art. 88 alin. 2, art. 103 alin. 2, art. 104 alin. 2 

și art. 105 alin. 2 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile art. 2 alin. 2, art. 64 alin. 1 și art. 138 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art. 1 alin. 2 lit. a, art. 4, art. 5 alin. 4, art. 19 alin. 1 lit. a, art. 20 alin. 1 lit. a și 

lit. j, art. 26 alin. 4, art. 30 alin. 6, art. 39 alin. 3-6, art. 40-48, art. 51 alin. 3 și art. 58 alin. 1 din 

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;    

- prevederile art. 6 alin. 1 lit. d din O.U.G. nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și 

desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 40 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru 

unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată (r1), cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 

prevederilor O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de 

cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată (r1), cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile art. 20 alin. 2 din O.G. nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea 

serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 43 alin. 1 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, 

republicată (r1), cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 1 alin. 2 și alin. 5 din O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de 

cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 2 alin. 2, art. 41, alin. 5, art. 50 alin. 4, art. 58-59, art. 61-62 și art. 70 din 

Legea nr. 24/2000, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată; 

- prevederile H.C.L. Periam nr. 19/25.02.2022 privind aprobarea contului de încheiere a 

exerciţiului bugetar pe anul 2021; 

- cadrul fiscal-bugetar cu prognozele bugetare și politica fiscal-bugetară, precum și cadrul de 

cheltuieli pe termen mediu; 

- strategia privind dezvoltarea economică, socială și de mediu a Comunei Periam;  

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam 

aprobat prin H.C.L. Periam nr. 85/23.10.2021; 

- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;                       

În temeiul prevederilor art. 87 alin. 1, art. 110 alin. 1, art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. b, 

art. 129 alin. 4 lit. f, art. 134 alin. 1 și alin. 3 lit. a, art. 139 alin. 3 lit. a, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 

197-200 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
           Art. 1. Se aprobă BUGETUL LOCAL al Comunei Periam pe anul 2022 care cuprinde și 

bugetele entităților subordonate, după cum urmează: 

a) Se aprobă BUGETUL LOCAL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI  al 

Comunei Periam pe anul 2022, conform Anexei nr. 1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 

b) Se aprobă BUGETUL LOCAL DE VENITURI PROPRII al Comunei 

Periam pe anul 2022, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. (1) Directorul Liceului Teoretic  Periam, în calitatea sa de ordonator terțiar de credite, 

potrivit prevederilor art. 97 alin. 2 lit. b din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 
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completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 21 alin. 1 și alin. 4 și art. 22 alin. 1 și alin. 3 din 

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

utilizează creditele bugetare ce i-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unității de 

învățământ pe care o reprezintă și o conduce, potrivit prevederilor din bugetul aprobat. 

            (2) Directorul Liceului Teoretic Periam și Consiliul de Administrație al acestuia 

răspund de încadrarea în bugetul aprobat, în condițiile legii. 

 

  Art. 3. (1) Directorul Clubului Sportiv de drept public ,,AVÂNTUL” Periam, în calitatea sa 

de ordonator terțiar de credite, potrivit prevederilor art. 21 alin. 1 și alin. 4 și art. 22 alin. 1 și  alin. 3 

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

utilizează creditele bugetare ce i-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor entității pe 

care o reprezintă și o conduce, potrivit prevederilor din bugetul aprobat. 

          (2) Directorul Clubului Sportiv de drept public ,,AVÂNTUL” Periam și Consiliul 

Director al acestuia răspund de încadrarea în bugetul aprobat, în condițiile legii. 

 

Art. 4. (1)  Șeful Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare (S.P.A.A.C.) al 

Comunei Periam, în calitatea sa de ordonator terțiar de credite, potrivit prevederilor art. 21 alin. 1 și 

alin. 4 și art. 22 alin. 1 și  alin. 3 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare, utilizează creditele bugetare ce i-au fost repartizate numai 

pentru realizarea sarcinilor entității pe care o reprezintă și o conduce, potrivit prevederilor din 

bugetul aprobat. 

          (2) Șeful Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare (S.P.A.A.C.) al 

Comunei Periam răspunde de încadrarea în bugetul aprobat, în condițiile legii. 

 

Art. 5.  (1) Se aprobă utilizarea sumei de 918.500 lei din excedentul anului 2021 ca sursă de 

finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. 

                         (2) Se aprobă utilizarea sumei de 65.560 lei din excedentul anului 2021 a Serviciului 

Public de Alimentare cu Apă și Canalizare (S.P.A.A.C.) al Comunei Periam ca sursă de finanțare a 

cheltuielilor secţiunii de funcționare pentru acoperirea temporară a golurilor de casă. 

 

Art. 6. (1) Primarul Comunei Periam asigură punerea în aplicare a prezentei hotărâri, 

inclusiv prin dispoziție a primarului, pentru efectuarea următoarelor operațiuni: 

a) virarea de credite; 

b) rectificarea bugetului local. 

            (2) În cazul efectuării operațiunilor prevăzute la alin. (1), prin dispoziție a primarului, 

actul administrativ emis de primarul comunei se validează de către Consiliul Local Periam, în prima 

ședință a acestuia. 

 

Art. 7. În cazul în care bugetul local pe anul 2022 nu se aprobă până la data de 31 decembrie 

2022, se autorizează ordonatorul principal de credite al Comunei Periam să aplice în continuare 

bugetul anului 2022 până la aprobarea noului buget. 

 

Art. 8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa domnul Dumitraş 

Cornel, primarul Comunei Periam, doamna Cruciță Oana-miruna, inspector I debutant - contabil în 

cadrul Primăriei Comunei Periam și entitățile subordonate. 

 

     Art. 9. Prezentul proiect de hotărâre se comunică: 

            -  Consiliului Local al Comunei Periam. 
 

 

   INIȚIATOR                  AVIZAT 

                  PRIMAR,                                                                          Secretar General al Comunei, 

      DUMITRAȘ CORNEL                                                                          BRONȚ DACIANA 
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                                                                                                                                ANEXA Nr. 1  

      La P.H. nr.____/______2022 
 

 

Bugetul Local pe anul 2022 
 
 
                                      Aprobat 

                                                                                  Primar, 

                                                                                Ing. ec.  DUMITRAȘ CORNEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL VENITURI:                                                         5.610.500 lei 
Din care:  

 

VENITURI  PROPRII:                                                                                                           2.332.000 lei 

- A.03.18.00 impozitul pe venit din transf. proprietăților imobiliare                                    7.000 lei 

- A.07.01.01 impozitul pe clădiri de la persoane fizice                                                     150.000 lei 

- A.07.01.02 impozitul pe clădiri de la persoane juridice                                                  570.000 lei 

- A.07.02.01 impozitul pe terenuri persoane  fizice                                                             75.000 lei 

- A.07.02.02 impozitul pe terenuri persoane  juridice                                                         72.000 lei 

- A.07.02.03 impozitul pe terenul extravilan persoane fizice și juridice                           290.000 lei 

- A.07.03.00 taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbre                                                40.000 lei 

- A.16.02.01 taxă asupra mijloacelor de transport deținute de pers. fizice                        400.000 lei 

- A.16.02.02 taxă asupra mijloacelor de transport deținute de pers. juridice                    200.000 lei 

- A.16.50.00 alte taxe pe utilizarea bunurilor                                                                      33.000 lei 

- A.18.50.00 alte impozite și taxe                                                                                        10.000 lei 

- A.30.05.30 venituri din concesiuni și închirieri                                                              250.000 lei 

- A.33.08.00 venituri din prestări de servicii                                                                     90.000 lei 

- A.35.01.02 venituri din amenzi de circulație                                                                   110.000 lei 

- A.35.50.00 venituri din alte amenzi                                                                                  25.000 lei 

- A.36.50.00 alte venituri                                                                                                     10.000 lei 

 

COTE ȘI SUME DEFALCATE                                                                                              2.300.000 lei 

- A.04.01.00 cote defalcate din impozitul pe venit                                                         2.300.000 lei 

                             

SUBVENȚII                                                                                                                                  60.000 lei 

-   A.42.34.00 subvenții încălzire                                                                                                   60.000 lei 

 

EXCEDENTUL  ANULUI  2021                                                                                               918.500 lei 
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TOTAL CHELTUIELI:                                                     5.610.500 lei  
Din care: 

CHELTUIELI DE PERSONAL                                                                                             2.970.600 lei 

- 24.A.51.02.10.Administraţie                                                       1.500.250 lei 

- 24.A.54.02.10 S.P.C.L.E.P.                                                                                140.000 lei 

- 24.A.61.02.10 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale              70.000 lei             

- 24.A.65.02.10 Învățământ (transport profesori)                                                                          11.000 lei  

- 24.A.68.02.10 Asistenți personali                                                                    797.100 lei 

- 24.A.70.02.10 S.P.A.A.C Periam                                                                    452.250 lei  

 

BUNURI ȘI SERVICII                                                                                                          1.045.000  lei 

51.02.20 ADMINISTRAŢIE                                                             211.000 lei           

- furnituri de birou                                                  10.000 lei 

- materiale de curăţenie şi igienă                                                10.000 lei 

- încălzit, iluminat și forță motrică                                                       38.000 lei   

- apă, canal și salubritate                                                                                                                  4.000 lei                                                                                                  

- carburanţi şi lubrefianţi                                                                                                     20.000 lei  

- piese de schimb                                                               6.000 lei  

- poștă, telecomunicații, radio, tv, internet                                                          25.000 lei  

- materiale și prestări servicii cu caracter funcțional                                                                     20.000 lei 

            - atestate producator și carnete producator  

            - taxe OCPI  

            - bunuri și servicii diverse 

- alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare                                                                30.000 lei  

             - servicii de mentenanță soft și programe informatice 

             - comision administrare conturi CEC Bank 

             - cotizație A.C.O.R – filiala Timiș  

             - bunuri și servicii diverse 

- deplasări interne, detașări, transferuri                                                                                         10.000 lei 

- consultanță și expertiză                                                                                                               25.000 lei 

            - expertiză tehnică la lucrări de construcții și instalații 

            - expertiză energetică clădiri domeniul public și privat al comunei  

            - expertize diverse 

            - specialiști în comisii de recepție, punere în funcțiune  

- pregătire profesională                                                                                                                    5.000 lei 

- protecţia muncii                                                                4.000 lei  

- protocol și reprezentare                                                                                                                 4.000 lei 

 

54.02  S.P.C.L.E.P.                                                                                                                         2.000 lei                                      

- furnituri de birou                                                    1.000 lei 

- materiale și prestări servicii cu caracter funcțional                                                                     1.000 lei 

 

61.02 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale                                13.000 lei           

- carburanți și lubrifianți                                                                                                                  5.000 lei 

 - piese de schimb                                                                                                                            2.000 lei 

 - materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional                                                                 2.000 lei 

 - alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare                                                                 3.000 lei 

- protecția muncii                                                                                                                             1.000 lei 

      

65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT                                                            55.000 lei 

- hrană pentru oameni-învățământ preșcolar (bugetul local)                                                        10.000 lei 

- deplasări interne, detașări și transferări (bugetul local)                                                        11.000 lei  

- cărți, publicații și materiale documentare (bugetul local)                                                             1.000 lei  

- alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare                                                                21.000 lei 

- protecția muncii (bugetul local)                                                12.000 lei 
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67.02  SPORT                                                                                                                             220.000 lei 

(C.S. „Avântul Periam” echipa de handbal, fotbal Liga a III-a și fotbal juniori)  

- materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional                                              10.000 lei 

- alte bunuri şi servicii pentru întreținere și funcționare                                             20.000 lei 

- deplasări interne, detașări, transferuri                    10.000 lei 

- alte cheltuieli cu bunuri și servicii(convenții sportivi)                                           180.000 lei 

 

67.02 CULTURĂ                                                             182.000 lei             

- încălzit, iluminat și forță motrică                                                                                                30.000 lei 

          - cămin cultural, sală de sport, bază sportivă, capelă religioasă. 

- apă canal și salubritate                                                                                                                   8.000 lei 

- carburanți și lubrifianți                                                   2.000 lei 

- materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional                                                8.000 lei 

- alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare                                             30.500 lei           

- deplasări interne, detașări, transferări                                                                                           3.500 lei 

             - excursie pentru copiii rromi de la Centru de zi Periam (3.500 lei)  

- alte cheltuieli cu bunuri și servicii                                                                                            100.000 lei 

               - Zilele Comunei Periam (80.000 lei ) 

               - Hramul Bisericii Ortodoxe Române Periam (20.000 lei ) 

                

70.02 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ                                           290.000 lei   

- încălzit, iluminat și forță motrică (iluminat public)                                                                  100.000 lei 

            -iluminat public și reparații curente   

- apă canal salubritate                                                                                                                    20.000 lei 

- carburanți și lubrifianți                                                                              40.000 lei 

- piese de schimb                                                  10.000 lei 

- materiale și servicii cu caracter funcțional                                               30.000 lei 

           - nisip, balastru, cherestea, piatră, diverse  

-alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare                                   70.000 lei 

          -  mentenanță pentru spaţii verzi ( 30.000 lei)                                       

          - lucrări de combatere a insectelor și artropodelor  

            pe teritoriul UAT (40.000 lei)  

- alte cheltuieli cu bunuri și servicii                                                      20.000 lei  

 

74.02 CANALIZAREA ȘI TRATAREA APELOR REZIDUALE                                         30.000 lei 

-alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare                                                                 30.000 lei 

           - prestări servicii de racordare la rețeaua de canalizare 

 

83.02 AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ                                                                              30.000 lei 

- alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare                                             30.000 lei 

              - lucrări de întreținere pădure și împădurire   

 

84.02 DRUMURI ȘI PODURI                                                            12.000 lei  

-alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare                                             10.000 lei 

- reparații curente(trotuare)                                                                                                              2.000 lei 

 

DOBÂNZI                                                                                                                                       3.400 lei 

55.02. DOBÂNZI                                                                                                                            3.400 lei 

30.01.01 Dobânzi aferente datoriei publice interne directe                                                             3.400 lei 

 

FONDURI DE REZERVĂ                                                                                                             5.000 lei 

54.02 FONDURI DE REZERVĂ                                                                                                 5.000 lei 

50.04.00 Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale                                               5.000 lei 

 

CHELTUIELI CU ASISTENŢĂ SOCIALĂ                                                                             513.000 lei 

68.02 ASISTENȚĂ SOCIALĂ                                                                                                 513.000 lei 
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- Subvenţii încălzire cu lemne, cărbuni, combust. petrolieri                                                        60.000 lei 

- Ajutor înmormântare                                                                                                                     3.000 lei 

- Indemnizaţie persoane cu handicap grav                                                                                  450.000 lei 

 

CHELTUIELI  BURSE  (elevi)                                                                                                   30.000 lei 

65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT                                          

-burse                                                                                                                    30.000 lei 

 

RAMBURSĂRI   DE CREDITE                                                                                                 25.000 lei 

74.02 CANALIZAREA ȘI TRATAREA APELOR REZIDUALE                                        25.000 lei 

-rambursare credit  OUG 2/2015                                                                                                   25.000 lei 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL                                                                                                1.018.500 lei:   

51.02.71 ADMINISTRAŢIE                                                                                                     320.000 lei 

-24.A.51.01.03.71.01.30 

 - Consultanță accesare fonduri nerambursabile, managementul investițiilor,  

    achiziții publice și administrație publică                                                                                   20.000 lei 

-24.A.51.01.03.71.03.00 

- Reabilitare dispensar                                                                                                                 300.000 lei 

 

70.02.71 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ                                        505.000 lei 

-24.A.70.50.00.71.01.01    
- Construire locuințe de necesitate                                                                                               200.000 lei 

-24.A.70.50.00.71.01.30    

- PUG Periam (inclusiv studii, avize, servicii topografice)                                                         100.000 lei 

- Consultanță pentru asigurarea managementului investiției pentru ,,Extindere, reabilitare și     

    modernizare sistem de alimentare cu apă în comuna Periam”                                                  10.000 lei 

- Asistență tehnică din partea proiectantului și dirigenție de șantier pentru ,,Extindere,  

   reabilitare și modernizare sistem de alimentare cu apă în comuna Periam”                              25.000 lei 

- Execuție lucrări pentru extindere, reabilitare și modernizare sistem de alimentare  

  cu apă în comuna Periam(inclusiv cote ISC,CSC, Comisioane și taxe)                                    100.000 lei 

- Modernizare sistem de supraveghere video în Comuna Periam                                                 30.000 lei 

 - S.F. Sistem de producere și distribuție a energiei termice, utilizând energie geotermală          40.000 lei 

 

74.02.71 CANALIZAREA ȘI TRATAREA APELOR REZIDUALE                              193.500 lei 

-24.A.74.06.00.71.01.30 

- Execuție lucrări de extindere rețea publică de canalizare  

   în vederea racordării ( lucrări, Dirigenție, Asistență tehnică, isc)                                           193.500 lei                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 
Întocmit, 

Inspector I debutant - contabil, 

CRUCIȚĂ OANA-MIRUNA 
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                  ANEXA Nr. 2 

       La P.H. nr. ___/______2022 

 

 

Bugetul Local de venituri proprii  

pe anul 2022  
 

 

 

 

                                                                                                                                  Aprobat 

                                                                                                Primar, 

                                                                                 Ing. ec. DUMITRAȘ CORNEL 

 
 

 

 

          

 

 

 

 

 

TOTAL VENITURI:                                                747.030 lei   
Din care:  

- taxă vidanjă (SPAAC Periam) 33.10.08.00                                                                           5.000 lei  

- taxă prestări servicii (SPAAC Periam)33.10.08.00                                               55.000 lei  

- taxă apă și canalizare  (SPAAC Periam)33.10.08.00                                                                515.800 lei 

- taxă prestări servicii 33.10.08.00 (Comuna Periam)                                                                   40.000 lei 

- taxă închiriere sală Casă de Cultură 33.10.19.00 (Comuna Periam)                                           18.000 lei 

- taxă închiriere sală de sport 33.10.19.00 (Comuna Periam)                                                       16.000 lei 

- taxă închiriere bază sportivă 33.10.19.00 (Comuna Periam)                                                      17.000 lei 

- donații și sponsorizări 37.10.01.00 (C.S. Avântul Periam)                                                        14.670 lei  

 

EXCEDENTUL S.P.A.A.C. PE ANUL  2021, 41.10.06.00:                                                       65.560 lei                                                            

 

                                                     

                     

  

TOTAL CHELTUIELI:                                                     747.030 lei   
Din care:  

67.10 SPORT                                                                                                                         14.670 lei 

- materiale și servicii cu caracter funcțional                                                                                  1.670 lei 

- alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare                                                                  5.000 lei 

- alte cheltuieli cu bunuri și servicii                                                                                                     8.000 lei 

 

70.10 CHELTUIELI MATERIALE Comuna Periam                                                        91.000 lei 

- materiale și servicii cu caracter funcțional                                                 5.000 lei 

- alte bunuri şi servicii pentru întreținere și funcționare                                             15.000 lei 

- protocol                                                                                                                                         7.000 lei 

- alte cheltuieli cu bunuri și servicii                                                                                              64.000 lei 
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70.10 CHELTUIELI S.P.A.A.C. Periam                                                                                 641.360 lei                                         
 

Cheltuieli de personal                                                                                                                  73.200 lei  

-  Salarii                                                                                                                                         73.200 lei 

 

Bunuri și servicii                                                568.160 lei 

- furnituri birou                                                               3.000 lei  

- încălzire, iluminat și funcționare motrică                                                        160.000 lei 

- carburanți și lubrifianți                                                                                                                50.000 lei 

- piese de schimb                                                                                                                           60.000 lei 

- materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional                                                              101.160 lei 

- alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare                                                               50.000 lei 

- reparații curente                                                                                                                          50.000 lei 

- uniforme și echipamente                                                                                                               9.000 lei 

- alte obiecte de inventar                                                                                                               25.000 lei 

- deplasări interne, detașări, transferări                                                                                           5.000 lei 

- protecția muncii                                                                5.000 lei 

- alte cheltuieli cu bunuri și servicii                                                                                               50.000 lei 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Inspector I debutant - contabil, 

CRUCIȚĂ OANA-MIRUNA 
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              ROMÂNIA 

          JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL PERIAM 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Nr. ___ din ________2022 
 

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. „AQUA PERIAM” S.R.L., având ca 

unic acționar U.A.T. - Comuna Periam, Județul Timiș, pe anul 2022 

 

 

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, CIF 4759543, ales în condiţiile stabilite 

de Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea 

Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali; reunit în şedinţa ________ din data de ______2022, 

având în vedere următoarele: 

- adresa nr. 19/10.01.2022 a Societăţii Comerciale „AQUA PERIAM” S.R.L., înregistrată la 

Primăria Comunei Periam sub nr. 213/10.01.2022, prin care solicită aprobarea bugetului de venituri și 

cheltuieli pentru anul 2022; 

- referatul de aprobare nr. 228/11.01.2022 prezentat de primarul Comunei Periam, Județul 

Timiș, prin care propune consiliului local aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. „AQUA 

PERIAM” S.R.L. pe anul 2022; 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr. 

243/11.01.2022 înaintat de doamna Cruciță Oana-Miruna, inspector I debutant în cadrul 

Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe şi avizat de domnul Dumitraș Cornel, primarul 

Comunei Periam, prin care propune consiliului local aprobarea bugetului local al societății comerciale 

„AQUA PERIAM” S.R.L.pe anul 2022;  

- prevederile H.C.L. Periam nr. 28/19.04.2018 privind aprobarea înființării societății 

comerciale „AQUA PERIAM” S.R.L., având ca unic acționar UAT-Comuna Periam, Județul Timiș; 

- Certificatul de înregistrare a Societăţii Comerciale „AQUA PERIAM” S.R.L., având Cod 

Unic de Înregistrare: 39363621 din data de 17.05.2018 și Nr. de ordine în registrul comerțului: 

J35/1677/17.05.2018, eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 

Timiș, la data de 18.02.2019; 

- anunțul privind dezbaterea publică înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr. 

253/11.01.2022 încheiat în conformitate cu prevederile art. 39 alin.3 din Legea nr. 273/2006 și cu ale 

art. 7 din Legea nr. 52/2003, precum și procesul verbal de afișaj înregistrat la Primăria Comunei 

Periam sub nr. 254/11.01.2022 privind anunțul nr. 253/11.01.2022; 

- prevederile art. 7 alin. 2 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil al României, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată (r2), cu modificările 

și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022; 

- prevederile Legii nr. 318/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022; 

- prevederile O.A.P. Nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului 

de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia; 

- prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 2 alin. 2, art. 64 alin. 1 și art. 138 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art. 1 alin. 2 lit. a, art. 19 alin. 1 lit. a, art. 39 alin. 3-6 și ale art. 58 alin. 1 din 

Legea nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;    

- prevederile art. 2 alin. 2, art. 41, alin. 5, art. 50 alin. 4, art. 58-59, art. 61-62 și art. 70 din 

Legea nr. 24/2000, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam aprobat 

prin H.C.L. Periam nr. 85/23.10.2020; 
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- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;                       

În temeiul prevederilor art. 87 alin. 1, art. 110 alin. 1, art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. b, art. 

129 alin. 4 lit. f, art. 134 alin. 1 și alin. 3 lit. a, art. 139 alin. 3 lit. a, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 197-200 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
           Art. 1. Se aprobă BUGETUL de venituri și cheltuieli al S.C. „AQUA PERIAM” S.R.L., 

având ca unic acționar U.A.T. - Comuna Periam, Județul  Timiș,  pe anul 2022, după cum urmează: 

 

  TOTAL VENITURI:                                                        399.000 lei                
         Venituri din prestări de servicii                                                                                   399.000 lei 

         Din care: 

-  taxă branșare apă                                                                                      60.000 lei  

-  taxă racord canalizare                                                                                      200.000 lei  

-  taxă prestări servicii                                                                                        100.000 lei  

-  alte venituri                                                                                                       39.000 lei 

 

             

         TOTAL CHELTUIELI:                                                398.440 lei                                       
          Din care:                                                                 
               Cheltuieli de personal                                                                                       212.940 lei 

 - salarii                                                                                                   204.000 lei 
   - contribuție asiguratorie pentru muncă                                                               4.590 lei  

   - vouchere de vacanță                                                                                          4.350 lei 

 

               Bunuri și servicii                                                                                                      185.500 lei 

- carburanţi și lubrifianți                                                                                       7.000 lei 

- reparații                                     5.000 lei 

- furnituri birou                                    1.000 lei 

- cheltuieli închiriere echipament                                           15.000 lei 

- cheltuieli echipament/protecția muncii                                                              5.000 lei 

- cheltuilei materiale branșamente apă                                                               30.000 lei 

- cheltuieli materiale branșamente canalizare                                                  100.000 lei 

- cheltuieli diverse (ulei cositoare, etc.)                                 7.000 lei 

- cheltuieli cu obiecte de inventar                                             5.000 lei 

- cheltuieli cu program de contabilitate                                 2.000 lei 

- cheltuieli medicina muncii                                   1.000 lei 

- cheltuieli serv. bancare                                                         1.500 lei 

- cheltuieli impozit profit                                                                                     6.000 lei 

 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa domnul Dumitraş 

Cornel, primarul Comunei Periam şi domnul Sandu Constantin-Marius, administrator în cadrul S.C. 

„AQUA PERIAM” S.R.L. 

 

Art. 3. Prezentul proiect de hotărâre se comunică: 

         -  Consiliului Local al Comunei Periam. 
 

 

 

   INIȚIATOR                  AVIZAT 

                  PRIMAR,                                                                          Secretar General al Comunei, 

      DUMITRAȘ CORNEL                                                                          BRONȚ DACIANA  

 

 


