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A N U N Ţ 
 
 
 În baza prevederilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare se aduce la 

cunoştinţa cetăţenilor oraşului Căzăneşti 

PROIECTUL DE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL 

ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI, PE ANUL 2022, înregistrat sub nr. 10 din 

14.01.2022  
Proiectul de hotărâre însoțit de referatul de aprobare și raportul compartimentului de 

specialitate, pot fi consultate la sediul Primăriei orașului Căzănești, începând cu data 

prezentului anunț și pe site-ul oficial www.primariacazanestiil.ro secțiunea Transparență 

decizională – Proiecte de hotărâre cu caracter normativ 2022.   

Persoanele interesate pot transmite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la 

proiectul de buget local la sediul Primăriei Căzăneşti, la Compartimentul Relaţii cu Publicul 

și Secretariat, în termen de 10 zile calendaristice de la afişarea acestuia la sediul autorităţii 

publice și publicării pe adresa www.primariacazanestiil.ro . 

Menționăm că, proiectul de buget de venituri și cheltuieli va suferi modificări urmare 

transmiterii de către Consiliul Județean Ialomița a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru echilibrarea bugetului local, pe anul 2022.  

 

              Primar,                                                           Secretar general al UAT, 
     STELIAN TRAIAN                                                    Oancea Georgeta               
 
 
 
       Data afişării:                                                                    Consilier, 
        17.01.2022                                                                                 Done-Radu Mirela 

 ROMÂNIA 
JUDETUL IALOMITA 

PRIMĂRIA ORAȘULUI CĂZĂNEŞTI 
Telefon 0243-264010 Fax 0243-264397 
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ROMANIA
JUDETUL IALOMITA

COI{SIUUL LOCAL
AL oRAguLUr cizivnsrt

PRorECTDEHorAnAnn
privind aprobarea bugetului de venituri gi cheltuieli

al oragului CizineEti, pe anul2022

Consiliul Local al oraqului Cdzdneqti,jude{ul Ialomi{a,

Avdnd in vedere referatul de aprobar" n . 313 ain /4,ot .2T22al Primarului
oraqului Cdzdneqti;

Examindnd:

- raportul nr. 04? ain /l'ot .2022 al Biroului Contabilitate, Salarizare,

Impozite qi Taxe Locale, Executare Silit5;
- anunful nr. 24{ din /Fo/ .2022 prin care se aduce la cunoqtintl publica

proiectul de buget de venituri qi cheltuieli al oraqului C6z5ne;ti pe anul2022;
- avizll Comisiei pentru prognozd qi programe de dezvoltare economicS, activitili

economico - financiare, investifii, organizare qi func{ionare a serviciilor publice de interes
local,realizarealucr6rilorpublicenr.-din-.2022;

- avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea
domeniului public Ei privat, patrimoniu, agriculturd qi proteclia mediului inconjurdtor,

din .2022;

- prevederile art. 19 alin. (1) lit. a),art.20 alin. (1) lit. a) qi j), art.26 alin. (4), art.
39, art. 4l - 42 alin.(l) qi art. 44 - 46 din Legea nr. 27312006 privind finanfele publice
locale, cu modific[rile gi completdrile ulterioare;

- prevederile Legii nr.31712021 a bugetului de stat pe anul202l;
- prevederile Legii rtr.5212003 privind transparenfa decizionali in administralia

publicS, republicat6;

in temeiul art. 129 alin. (2) lit. b);i alin. (a) lit.a) precum qi arr. 139 alin.(3) lit. a)
din Ordonanfa de urgenfi a Guvernului nr. 5712019 privind Codul Administrativ, cu
modificdrile qi completlrile ulterioare,

HOrAnAgrE:
Art. 1. Se aprob[ bugetul general al oraqului Cdz[neqti pe anul 2022,Ia partea de

venituri - suma de 6.989.000 lei iar partea de cheltuieli - suma de 12.200.000 lei conform
anexei nr. 1.

Art.2. Se aprobd sectiunea de funcfionare a bugetului local al ora;ului Cdzineqti, la
partea venituri - suma de 6.689.000 lei iar partea de cheltuieli - suma de 6.689.000 lei
conform anexei nr.2.

Art. 3. Se aprobl secfiunea de dezvoltare a bugetului local al oraqului Cdzdneqti, la
partea venituri - 300.000 lei suma de iar partea de cheltuieli - suma de 5.511.000 tei
conform anexei nr. 3.

fonduri europene, IT - comunicare online nr.
in conformitate cu:
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Art. 4. Se aprobd Lista obiectivelor de investilii cu finan{are par{ial6 sau integral6

de la buget pe anul 2022, conform anexei nr.4.

Art. 5. Se aprobd Nota de fundamentare, care cuprinde elemente referitoare la

necesitatea, oportunitatea qi alli indicatori caracteristici unor asemenea investiJii, aferenti

obiectivelor de investilii prevdzute la alin. (5) din prezenta hotlrdre, conform anexei nr. 5.

Art. 6. Se aprobd Num5rul de personal, permanent gi temporar, precum qi fondul

salariilor debazdpe anul 2022, conform anexei nr. 6.

Art.7. Anexele nr. 1 - 6 fac parte integrant[ din prezenta hot[rAre.

Art. 8. (1) Prezenta hotlrdre va fi adusd la cunoqtinla cetS[enilor prin afiqare la sediul

Primlriei oraqului Cdzdneqti qi pe site-ul www.primariacazanestiil.ro .

(2) Bugetul local al oragului C6z5neqti pe anul 2022, aprobat potrivit art. 1, va fi
transmis, prin grija Primarului oraqului Cdzdnesti, Administra{iei Jude{ene a Finan(elor

Publice Ialomila, in termen de 5 zile de la data prezentei hotlrdri.
Art. 9. Primarul oraqului Cdzdneqti qi Biroul Contabilitate, Salarizare, Taxe qi

Impozite Locale, Executare SilitA vor aduce la indeplinire prezenta hot[rdre, clrora le va fi
transmisl prin grija secretarului general al UAT.

INITIATOR,
PRIMAR

STELIAN TRAIAN

Avizat,
Secretar General al U.A.T,

Oancea Georgeta



ORASUL CAZANESTI

JUDETUL IALOMITA
Anexo nr.4

P.H.C.L. nr.l0 din 14.01 .2022
TISTA

OBIECTIVETOR DE INVESTITII PE ANUL 2022, CU FINANTARE

PARTIALA SAU INTEGRALA DE LA BUGET
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TOTAL 51.02
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c. Achizitii de bunuri sialte cheltuieli
345 345 345 345 345 345

1 Programe lnformatice I 9 I 9 9 9

2
Echipamente lnformatice si aparat de
inregistrare video si audio

34 34 34 34 34 34

3

Actualizare Plan Urbanistic General si
Regulament local de urbanism,oras
Cazanesti,judetul lalomita-investititie in
continuare

102 102 102 102 102 102
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4

Alte cheltuielicu privire la acordarea de
despagubiri proprietarilor de terenuri ce se
vor expropria pentru realizarea obiectivului
de interes local in cadrul "Proiectulul
regional de dezvoltare a infrastructurii de
apa si apa uzata in aria de operare a S.C.
RAJA S.A. Constanta in perioada 2014-
2020".

200 200 200 200 200 200

TOTAL 54.A2
I 9 I I I 9

c Achizitii de bunuri si alte cheltuieli 9 9 9 I I I

1 Programe informatice 3 3 3 3 3 3

2 Echipamente lnformatice 6 6 6 6 6 6

TOTAL il.A2

456 456 456 156 300 {59 159

c Achizitii de bunuri si alte cheltuieli
456 456 456 156 300 159 159

1 Achizilie Buldoexcavator 456 456 456 156 300 159 159



0 I 2 J 4 5 6 7 B 9 l0 ll 12 t3

SANATATE

.. ::

B. Lucriri noi
1.651 1.651 1.651 1.651 1.651 1.651

1
Proiectare si executie "Dispensar Medical
Uman"

1.651 1.651 1.651 1.651 1.651 1.651

c. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli 71 71 71 71 71 71

1
Alte cheltuieli pentru obiectivul "Dispensar
Medical Uman"

71 71 71 71 71 71

CULTURA, RELIGIE, SPORT

1.8921.892 1.892 ',.892 1.8e21 I I 1.8e2TOTAL 67.02

B. Lucrari noi 1.374 1.374 1.374 0 1.374 0 0 1.374 1.374

1

Poiectare si executie
"Consolidare,extindere si amenajare Casa
de cultura,oras Cazanesti, judetul lalomita,,

152 152 152 152 152 152

2
Proiectare si executie,,Reabilitare Sala
Sport" 722 722 722 722 722 722



0 I 2 J 4 5 6 7 8 9 t0 il 12 l3

3
Proiectare si executie ,,Reabilitare Stadion
siClub sportiv"

500 500 500 500 500 500

c. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli 518 518 518 518 518 518

1

Cheltuieli pentru obiectivul mixt de
investitie "Reabilitare, consolidare,
extindere si schimbare functionala Scoala
veche (Scoala cu clasele l-lV) - cu

componenta B- lnfiintare teren sport Liceul
Tehnologic Cazanesti, corp A "

217 217 217 217 217 217

Alte cheltuieli pentru obiectivul
"Consolidare,extindere si amenajare Casa
de cultura,oras Cazanesti,judetul lalomita"

35 35 35 35 35 35

Alte cheltuieli pentru obiectivul "Reabilitare
Sala de sport"

36 36 36 36 36 36

2
DALI si alte cheltuieli pentru obiectivul

,,Reabilitare stadion si Club sportiv"
30 30 30 30 30 30

3 Achizitie teren cimitir 200 200 200 200 200 200

GOSPODARIE COMUNALA

. ; T0TAL 70.*2 , ?201 .,.. ?fif ;l|ifu':fifrfl,.t

c. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli 220 220 220 220 220 220

22t 221 221



0 I 2 3 4 5 6 7 I 9 10 il 12 t3

1 Dotari independente- Achizitie motocositori 10 10 10 10 10 10

2
Studiu de fezabilitate ,,lnfiintare retea de

gaze naturale" 100 100 100 100 100 100

3
Achizitie teren intravilan pentru realizarea
unui loc de joaca pentru copii 60 60 60 60 60 60

4
Studiu de fezabilitate si alte cheltuieli
"Extindere sistem de iluminat public "

50 50 50 50 50 50

PROTECTIA MEDIULUI

TOTAL 74.02 370 370 370 370 370 370
A. Lucrari in continuare 370 370 370 370 370 370

1

"Proiectul regional de dezvoltare a
infrastructuriide apa si apa uzata in aria de
operare a S.C. RAJA S.A. Constanta in
perioada 20 1 4-2020"-contri b uti a de 2o/o

370 370 370 370 370 370

TRANSPORTURI
TOTAL 84.02 4gv 497 497 497 0 497 497

B. Lucrari noi 310 3f0 310 0 310 0 0 310 310

1
Executie lucrari "lnfiintare si amenajare
parcare camioane" 278 278 278 278 278 278
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2

Executie lucrari ,,Reabilitare sistem rutier
strazile rApusului, Muzicantilor, Digului ,

Depozitului, lntrarea Asociatiei,lntrarea
Fermei, Teiului, Caldararilor. lzlaz. Noua si
Narciselor"

32 32 32 32 0 32

Achizitii de bunuri si alte cheltuieli 187 147 187 187 187 147

1

Documentatii si taxe pentru obtinerea
avizelor si acordurilor sicheltuielilor de
informare si publicitate pentru obiectivul

,,Reabilitare sistem rutier strazile: Apusului,
Muzicantilor, Digului, Depozitului, lntrarea
Asociatiei,lntrarea Fermei, Teiului,
Caldararilor, lzlaz, Noua si Narciselor"

16 16 16 16 '16 16

2

Proiect tehnic ,verificare proiect si
asistenta tehnica pentru obiectivul

,,Reabilitare sistem rutier strazile: Apusului,
lvluzicantilor, Digului, Depozitului,lntrarea
Asociatiei, lntrarea Fermei, Teiului,
Caldararilor, lzlaz, Noua si Narciselor"

81 81 81 B1 81 81

3

Studiu de fezabilitate .Proiect tehnic si alte
cheltuieli pentru obiectivul "lnfiintare si

amenajare parcare camioane"
40 40 40 40 40 40

4

Studiu de fezabilitate ,Proiect tehnic si alte
cheltuieli pentru obiectivul "Sistem de
semnalizare rutiera -rndicatoare rultere, in

orasul Cazanesti"

50 50 50 50 50 50



Anexa nr 5 t*tct m-!! &k /4.ot 2d21,'

NOTE DE FT]NDAMENTARE

referitoare la necesitatea, oportunitatea si alti indicatori caracteristici investitiilor cuprinse in Lista
obiectivelor de investitii pe anul 2022, cu finantare partiala sau integrala de la buget

Cap. 51.02 Adorttati uecutive
1. Programe informatice

In cadrul Primariei Cazanesti functioneaza 18 statii de lucru denumite calculatoare PC si 2
servere care stocheazzbazale de date ale aplicatiilor folosite in activitatea primariei, cu diferite grade

de uzura. Pentru a asigura functionarea in conditii optime, este necesara schimbarea a 3 statii de

lucru, achizitionate in perioada2006-2A09, respectiv 2la compartimentul de impozite si taxe si una
la compartimentul asistenta sociala, care nu mai corespund programelor informatice de impozite si

taxe si respectiv de asistenta sociala(VMG, alocatii sustinere, ajutor incalzire) care sunt in uz.

Configuratiile standard a calculatoarelor ce se vor achizitiona, vor fi procesoare 15 sau I7, 8 GB de
RAM si SSD 256 GB. De asemenea, noile statii de lucru vor fi configurate cu Licente de operare
Windows 10 Pro 64biti si Licente OFFICE pentru creare de documente.

2. Echipamente informatice si aparate de inregistrare video si audio
In cadrul Primariei Cazanesti functioneaza 18 statii de lucru denumite calculatoare PC si 2

servere care stocheazabazale de date ale aplicatiilor folosite in activitatea primariei, cu diferite grade
de uzura. Pentru a asigura functionarea in conditii optime, este necesara schimbarea a 3 statii de
lucru, achizitionate in perioada 2006-2009, respectiv 2la compartimentul de impozite si taxe si una
la compartimentul asistenta sociala, care nu mai corespund programelor informatice de impozite si
taxe si respectiv de asistenta sociala(VMG, alocatii sustinere, ajutor incalzire) care sunt in uz.

Configuratiile standard a calculatoarelor ce se vor achizitiona, vor fi procesoare 15 sau I7, 8 GB de
RAM si SSD 256 GB. Valoarea estimata pentru achizitia celor 3 statii de lucru este de 20.000 lei.

Avand in vedere ca in cursul anului 2021, consilierii locali au propus ca sedintele consiliului
local sa fie inregistratg iar camera video existenta este achizitionata in anul 2010. Astfel,
specificatiile sale tehnice fiind depasite, este necesar a se achizitiona o camera video performanta.
Valoarea estimata a achizitiei este de 14.000 lei.

3. Actualizare Plan Urbanistic General si Regulament local de urbanism, oras Cazanesti,
judetul Ialomita- investitie in continuare
Transform[rile structurale previzute in localitatea Cdzdneqti in perioada parcurs[ de la

reactualizarea Planului Urbanistic General actual gi ca efect al acestora, schimbarea parametrilor ce
stau la baza planificdrii urbanistice, nu mai suslin prelungirea valabilitilii acestui plan.

Actuahzarea Planului Urbanistic General reprezinti revizlttirea reglement[rilor urbanistice, a
indicatorilor urbanistici propugi qi a prevederilor planului inilial prin aducerea acestora in acord cu
legisla{ia in vigoare, cu tendin}ele de dezvoltare qi cerin(ele de dezvoltare durabili socio-economice
qi de mediu actuale. Actualizarea Planului Urbanistic General reprezintd Si actualizarea listei de
proiecte de investilii necesare pentru implementarea viziunii de dezvoltare, in baza unor studii de
specialitate gi a analizei gradului de implementare a planurilor urbanistice in vigoare gi a impactului
acestora la nivelul localitilii.



Necesitatea qi oportunitatea actualizdrii Planului Urbanistic General gi a Regulamentulur
Local de Urbanism este fundamentati pe mai multe categorii de considerente, astfel:

A Considerente de ordin general:

- Emiterea oertificatelor de urbanism gi a autorizaliilor de construire se realizeazi in
conformitate cu legislalia in vigoare qi se coreleazd cu prevederile Planului Urbanistic
General, ale Regulamentului de Urbanism precum gi a celorlalte documentalii de urbanism
aprobate.

B. Considerente specifice:
- necesitatea delimitdrii intravilanului, a stabilirii limitelor intravilanului in raport cu
nevoile de dezvoltare ale localitilii;
- necesitatea delimitirii unitdlilor teritoriale de referinli (UTR), zonificarea teritoriului
administrativ in functie de componenta domrnanti gi de activitatea umani desfrgurati in
legdtur[ cu aceasta;

- modificarea unor zone funclionale,
- necesitatea promovirii de noi investilii gi de implementare a proiectelor de dezvoltare,
de implementarea in plan spalial a obiectivelor strategice de dezvoltare,
- reglementareateritoriuluiextravilan;
- organizarea gi dezvoltarea ciilor de comunicalie;
- modemizarea gi dezvoltarea infrastructurii edilitare;
- precizarea obiectivelor de utilitate publicS;
- evidenlierea regimului proprietelii imibiliare gi a circulaliei juridice a terenurilor,
Prin actualizarea qi intocmirea Planului Urbanistic General al Oragului C[zineEti se are in

vedere stabilirea limitelor intavilanului. Intravilanul propus prin Planul Urbanistic General va
respecta opliunile populaliei qi tendinlele de dezvoltare a zonelor de locuit gi a amplasamentelor
pentru investilii, in concordanld cu strategia de dezvoltare a Oraqului Clzineqti. Totodati, precizdm
faptul ci zonele cu interdrqie de construire trebuie revizuite.

Astfel, in anul2027, a fos incheiat contractul de servicii nr. 27103.06.2021, avand ca obiect
Aclualizare Plan Urbanistic General si Regulament local de urbanism, oras Cazanesti, judetul
Ialomita, cu prestatorul SC Ambient Urban SRL Targoviste, cu durata de24 de luni.Contractul de
deruleaza in mai multe etape. Panala data prezentei, a fost parcursa prima etapa, respectiv elaborarea
Studiilor de fundamentare. Pentru realizarea integrala a investitiei mai este necesara suma de 1 18.290
lei inclusiv TVA, reprezentand rest de executat din investitia de baza, in valoare de 103.530 lei
inclusiv TVA si cheltuieli aferente taxelor si avizelor si cheltuieli privind informarea si pubhcitata
investitiei, in valoare de 14.760Iei. Conform graficului de executie, pentru anul 2022, este necesara
suma de 101.035 lei.

4. Ate cheltuieli cu privire la acordarea de despagubiri proprietarilor de terenuri ce se vor.
expropria pentru realizarea obiectivului de interes local in cadrul ,, Proiectul rregional
de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC RAJA SA
Constanta in perioada 2014-2020

Prin HCL nr.44131.05.2019 a fost aprobata alocarea de la bugetul local al orasului Cazanesti a
sumei de 190.31 7 lei reprezentand valoarea despagubirilor ce se vor acorda proprietarilor imobilelor
care sunt afectate de coridorul de expropriere, identificati conform anexei nr.8 la hotararea
mentionata anterior, si anume: DS 2344( str. Sperantei), DE 693/1(str. Ialomitei) si DE 678/3. Suma
alocata de la bugetul local va fi prevazuta anual in bugetul local, 5 ani consecutivi de la data aprobarii,



pana la prescrierea dreptului proprietarilor de a solicita despagubirile aprobate, respectiv pana ln

anul 2024 inclusiv.
Cap. 51.02 Eidenta populatiei

l. Programe informatice
In cadrul SPCLEP Cazznesti functioneaza 4 statii de lucru denumite calculatoare PC si I

server care stocheaza bazale de date ale aplicatiilor folosite in activitatea SPCLEP, achizitionate in

anti 2014, cand a fost dotat serviciul in vederea demararii activitatii.
Conform adreser Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Ialomita nr.8000/13.12.2021,

anexa la ptezenta Nota de fundamentare, implementarea Proiectului,, Sistem informatic Integrat
pentru emiterea actelor de stare civila,,- SIIEASC cod SMIS2014+12OO25, al carui beneficiar este

M.A.L si Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea bazelor de date, vizeaza si dotarea

autoritatilor publice cu atributii in domeniul starii civile de la nivel judetean si de nivel local, cu

echipamente complete care sa permita automatizarea intregului flux de inregistrare a actelor si a

faptelor de satre civila, precum si de eliberare a certificatelor si altor documente emise in mod uzual

de catre structurile de satre civila.
De asemenea, prin adresa mai sus mentionata, a fost adus la cunostinta consiliilor locale din

judet, detaliile privind implementarea proiectului si a fost recomandata anticiparea cheltuielilor
necesare efectuarii achizitiilor publice implicate in operationalizarea sistemului informatic(statii de

lucru suplimentare pentru dotarea ofiterilor de stare civila, echipamentele optionale care pot fi
conectate la statiile de lucru destinate relatiilor cu publicul, amenajarea spatiilor in care vor fi
instalate).

Fata de cele mai sus mentionate, Ofiterul de stare civila a solicitat includerea in Programul
achizitiilor publice pe anul 2022 si implicit prevederea sumelor necesare finantarii din bugetul local,a
unui program informatic, respectiv licenta de operare Microsoft Windows 10 Pro 64 biti OEM,
conform specificatiilor tehnice puse la dispozitie de Directia pentru Evidenta Persoanelor si

Adminrstrarea Bazelor de Date.

2. Echipamenteinformatice
In cadrul SPCLEP Cazanesti functioneaza 4 statii de lucru denumite calculatoare PC si 1

server c,are stocheaza bazale de date ale aplicatiilor folosite in activitatea SPCLEP, achizitionate in
anul2074, cand a fost dotat serviciul in vederea demararii activitatii.

Conform adresei Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Ialomita nr.8O0O/13.),2.2021,
anexa la prezenta Nota de fundamentare, implementarea Proiectului,, Sistem informatic Integrat
pentru emiterea actelor de stare civila,,- SIIEASC cod SMS2014+120025, al carui beneficiar este

M.A.L si Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea bazelor de date, vizeaza si dotarea

autoritatilor publice cu atributii in domeniul starii civile de la nivel judetean si de nivel local, cu
echipamente complete care sa permita automatizarea intregului flux de inregistrare a actelor si a

faptelor de satre civila, precum si de eliberare a certificatelor si altor documente emise in mod uzual

de catre structurile de satre civila.
De asemenea, prin adresa mai sus mentionata, a fost adus la cunostinta consiliilor locale din

judet, detaliile privind implementarea proiectului si a fost recomandata anticiparea cheltuielilor
necesare efectuarii achizitiilor publice implicate in operationalizarea sistemului informatic(statii de

lucru suplimentare pentru dotarea ofiterilor de stare civila, echipamentele optionale care pot fi
conectate [a statiile de lucru destinate relatiilor cu publicul, amenajarea spatiilor in care vor fi
instalate).



Fata de cele mai sus mentionate, Ofiterul de stare civila a solicitat includerea in Programul
achizitiilor publice pe anul 2022 si implicit prevederea sumelor necesare finantarii din bugetul local,
unui echipament complet format din PC, monitor, UPS si imprimanta, conform specificatiilor tehnice
puse la dispozitie de Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date.

Cap. 61.02 Ordine publica si siguranta nationala
1. Achizitie Buldoexcavator
In anul 202I UAT Cazanesti a achizitionat un utilaj Buldoexcavator, pentru care a primit

cofinantare prin Programul Judetean de Dezvoltare Locala -Ialomita 2021, inbaza contractului de
finantare nr.31P1DL2021114.06.2027. Yaloarea totala a investitiei este de 469.604,46Iei, din care
valoarea nerambursabila de 300.000 lei, iar valoare cofinantarii din buget local este de 169.604,46
lei. In urma procedurii de achizitie a fost incheiat contractul de furnizare nr.36lO7.I7.2O2l, cu
operatorul SC RET Echipamente SRL, cu termen de livrare 90 de zile de semnarea contractului.

In anul 2021 a fost cheltuita suma de 11.538 lei reprezentand cheltuieli finantate din buget
local, iar pentru anul2022, pentru finalizarea investitiei este necesara suma de 455.l8Z lei, din care
300.000 lei reprezinta finantare nerambursabila acordata prin PJDL 202I, diferenta de 155.182 lei
reprezentand cofinantarea din bugetul local.

Cap. 66.02 Sanatate
1. Alte cheltuieli pentru obiectivul ,, Dispensar Medical f.Iman,,

In anul 2019 a fost elaborat DALI pentru construire ,,Dispensar medical uman,,, iar prin
HCL nt.41/28.05.2020 au fost aprobati indicatorii tehico-economici re,actualizati pentru acest
obiectiv de investitii, valoarea totala a investitiei fiind de 3 372 259lei din care C*M 2 325.200 lei.

Pana in prezent nu au fost identificate surse de finantare neramburabile sau
guvernam ental e, p entr u r ealizar ea i nvestiti ei.

Prin HG nr.126412021 pentru alocarea din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia
Guvernului, a fost alocata cu destinatia ,, Dispensar Medical Uman,, pentru IJAT Cazanesti, suma
de 1.000.000lei.

Avand in vedere ca durata de realizare a investitiei este de 36 luni, din care 26luni, durata
de executie a lucrarilor, a fost inclus in lista de investitii pentru anul2022, cap.C- Alte cheltuieli
pentru obiectivul ,, Dispensar Medical lJman,, cu valoare de 71.000 lei, c,are conform devizului
general intocmit de proiectant cuprinde: Cheltuieli pentru documentatii suport si pentru documentatii
tehnice pentru obtinere avizelor, organizareaprocedurilor deachizitii, taxe pentru avize si autorizatii,
informare si publicitate si asistenta tehnica(diriginte santier).

2. Proiectare si executie ,, Dispensar Medical Umfln,,
In anul 2019 a fost elaborat DALI pentru construire ,,Dispensar medical uman,,, iar prin

HCL nr.41/28 05.2020 au fost aprobati indicatorii tehico-economici re,actualizati pentru acest
obiectiv de investitii, valoarea totala a investitiei fiind de 3.372.259 lei din care C+M 2.325.20A lei.

Pana in prezent nu au fost identificate surse de finantare neramburabile sau
guvernamental e, p entr t r ealizar ea i nvestiti ei.

Prin HG nr.126412021 pentru alocarea din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia
Guvernului, a fost alocata cu destinatia ,, Dispensar Medical lJman,, pentru rJAT Cazanesti, suma
de 1.000.000lei.

Avand in vedere ca durata de realizare a investitiei este de 36 luni, din care 26luni, durata
de executie a lucrarilor, a fost inclus in lista de investitii pentru anul2022, la cap.B- Lucrari noi-
Proiectare si executie,, Dispensar medical uman,, cu valoarea de 1.651.000 lei, conform devizului
general intocmit de proiectant cuprinde: Cheltuieli cu proiectarea si verificarea proiectului, tehnic,



asistenta tehnica din partea proiectantului, constructii si instalatii- partial, organizarea de santier si
taxe ISC- partial. Facem precizarea ca, contractul de lucrari ce se va incheia in urma procedurii de
achizitie va avea durata de 26 luni(respectiv pe 3 ani bugetari).

Cap. 67,02 Cultura, religie, sport
1. Alte cheltuieli pentru obiectivul ,,Consolidare, extindere si amenajare Casa de

cultura, oras Cazanesti, judetul Ialomita,,
Prin HCL nr.30125.03.2027 au fost aprobat DALI si indicatorii tehnico-economici

actualizati, pentru obiectivul de investitii,,Consolidare, extindere si amenajare Casa de cultura, oras
Cazanesti, judetul Ialomita,,. Conform devizului general estimativ intocmit in cadrul DALI, valoarea
totala a investitiei este de 3.427.207 lei.

Pentru finantarea obiectivului, se intentioneaza depunerea unei solicitari de includere in
Programul Nalional de Construcfii de Interes Public sau Social, Subprogramul Asezaminte culturale,
finantat prin Compania nationala de investitii.

In lista de investitii,lac,ap. C- Alte cheltuieli s-a prevazut suma de 35.000 lei ce reprezinta
conform devizului general intocmit de proiectant, cheltuieli pentru documentatii suport si penfu
documentatii tehnice pentru obtinere avizelor si organizarea procedurilor de achizitii.ln cazulin care,
in cursul anului bugetar vor fi identificate surse de finantare, suma prevazutalaacest capitol, va fi
majorata, incluzandu-se si alte cheltuile ce fac obiectul acestui capitol.

2. Alte cheltuieli pentru obiectivul ,, Reabilitare Sala de sport,,
In anul 2021 a fost elaborat DALI pentru obiectiwl ,, Reabilitare Sala de sport,,, iar prin

HCL nr.65128.07.2021 a fost aprobat DALI si indicatorii tehico-economici pentru acest obiectiv de
investitii, valoarea totala a investitiei fiind de 1.574 7I3 lei din care C*M I 335.990 lei.

Pentru finantarea obiectivului, a fost depusa solicitarea nr.7283llO.\Z.2OZ1de includere
in Programul Nafional de Construcfii de Interes Public sau Social, Subprogramul Sali de sport,
finantat prin Compania nationala de investitii.

Avand in vedere ca durata de realizare a investitiei este de 18 luni, care se poate prelungi
panala24 deluni, a fost inclus in lista de investitii pentru anul2022, g3p.C- Alte cheltuieli pentru
obiectivul ,, Reabilitare Sala de sport,, cu valoare de 36.000 lei, care conform devizului general
intocmit de proiectant cuprinde: Cheltuieli pentru documentatii suport si pentru documentatii tehnice
pentru obtinere avizelor, organizarea procedurilor de achizitii, taxe pentru avize si autorizatii,
informare si publicitate si asistenta tehnica(diriginte santier).

3. Cheltuieli pentru obiectivul mixt de investitie,, Reabilitare, consolidare, extindere si
schimbare functionala Scoala veche(Scoala cu clasele I-IV) cu componenta B-
Infiintare teren sport Liceul Tehnologic Cazanesti, corp A,,
In data de 18.10.2018 afost inregistrata la ADR SUD Muntenia depunerea cererii de

finantare nr.126064 pentru proiectul ,, Reabilitare, consolidare, extindere si schimbare functionala
Scoala veche(Scoala cu clasele I-IV) cu componenta B- , Infiintare teren sport Liceul Tehnologic
Cazanesti, corp A,, pentru obtinerea finantarii nerambursabile prin POR 2014-ZOZO, Axaprioritata
13,, Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii.

La data de 17 .03.2021, am primit de la ADR SUD Muntenia, Scrisoarea de respingere a
cererii de finantare nr.5013117.03.2021, in care au fost invocare motivele respingerii rezultatin urma
procesului de reverificare. Facem mentiunea, ca in urma finalizariiverificarii initiale, proiectul depus
de UAT Cazanesti eta eligibil. Pentru acest motiv, UAT Cazanesti a depus Contestatia
nr.2269/07.04.202I inregistrata la MDLPA sub nr.45124/08.04.2021, prin care solicitam reevalu,area
cererii de finantare, luand in considerare motivele invocate in contestatie.



Avand in vedere ca, pana la data curenta nu s-a primit nici un raspuns (nici pozitiv nici
negativ)la contestatia depusa de UAT Cazanesti, a fost prevazut in Lista de investitii pe anul 2022 si
in bugetul local, suma de 217.000 lei reprezentand contributia de 2o/o din bugetul local.

4. DALI si alte cheltuieli pentru obiectivul,, Reabilitare stadion si Club sportiv,,
La finalul anului 2021 a fost incheiat contractul de prestari servicii de elaborare DALI

pentru obiectivul mentionat, cu valoarea de 20047 lei. Contractul are ca obiect elaborare Tema de
proiectare, studiu geotehnic si topografic, expertiza tehnica si DALI si Devizul general. In lista de
investitii pe anul 2022 a fost prevazuta suma de 30.000 lei, reprezentand valoarea contractului de
elaborare DALI si cheltuieli cu documentatile de obtinere a avizelor si taxe pentru avize si acorduri.

5. Achizitie teren extindere cimitir
Avand in vedere ca in cimitirul existent cu mare dificultate mai pot fi identificate locuri libere

pentru inhumare, este imperios necesar achizitionarea terenurilor din proximitatea cimitirului
existent, care in prezerfi se afla in extravilan, dar care prin readualizarea PUG, vor fi incluse in
intravilan, cu functiunea de cimitir. Valoarea estimata a achzitionarii terenurilor este de 200.000 lei.

6. Proiectare si executie, Consolidare, extindere si amenajare Casa de cultura, oras
Cazanesti, j udetul Ialomita,,

Prin HCL nr.30125.03.2027 au fost aprobat DALI si indicatorii tehnico-economici
ac,tualizati, pentru obiectivul de investitii ,,Consolidare, extindere si amenajare Casa de cultura, oras
Cazanesti, judetul Ialomita,,. Conform devizului general estimativ intocmit in cadrul DALI, valoarea
totala a investitiei este de 3.427.207 lei.

Pentru finantarea obiectivului, se intenti one,aza depunerea unei solicitari de includere in
Programul Nalional de Construclii de Interes Public sau Social, Subprogramul Asezaminte culturale,
finantat prin Compania nationala de investitii.

La cap. B- Lucrari noi- Proiectare si executie,, Consolidare, extindere si amenajare Casa
de cultura, oras Cazanesti, judetul Ialomita,, s-a prevazut suma de 152.000 lei ce reprezinta conform
devizului general intocmit de proiectant, cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica, iar in cazul
in care, in cursul anului bugetar vor fi identificate surse de finantare, suma prevaantalaacest capitol,
va fi majorata, incluzzndu-se si sume ce reprezinta cheltuieli cu investitia de baza ce fac obiectul
acestui capitol, conform legii bugetului. Mentionam ca pana nu sunt identificate surse de finantare
pentru executia lucrarilor, astfel incat sa existe executie bugetara pentru acestea, nu va putea fi
demarata procedura de atibuire a contractului de proiectare si executie.

7. Proiectare si executie ,, Reabilitare SaIa de sport,,
In anul 2020 a fost elaborat DALI pentru obiectivul ,, Reabilitare Sala de sport,,, iar prin

HCL nr.65128 07.2021a fost aprobat DALI si indicatorii tehico-economici pentru acest obiectiv de
investitii, valoarea totalaa investitiei fiind de1.574.713 lei din care C*M 1.335.9901ei.

Pentru finantarea obiectivului, a fost depusa solicitarea nr.7283110 lL.2ozl de includere
in Programul Nalional de Construclii de Interes Public sau Social, Subprogramul Sali de sport,
finantat prin Compania nationala de investitii.

In cazrl in care nu vom fi inclusi in Lista srnteza a CNI pentru obtinerea finantarii prin
Program si avand in vedere ca durata derealizare a investitiei este de 18 luni, care se poate prelungi
pana la 24 delun| a fost inclus in lista de investitii pentru anul2022, cap.B- sectiunea Lucrari noi-
pozitia Proiectare si executie ,,Reabilitare Sala de sport,, cu valoare de 722.OOA lei, care conform
devizului general intocmit de proiectant cuprinde: cheltuieli cu proiectarea si verificarea proiectului,
asistenta tehnica din partea proiectantului, cheltuieli cu investitia de baza- partial, organizare de
santier, taxe ISC-partial. Facem precizareaca, contractul de lucrari ce se va incheia in urma procedurii



de atribuire, ya avea durata de 24 luni(respectiv pe 3 ani bugetari, in functie de data semnarii
contractului), obiectivul de investitii se va incluzande obligatoriu in bugetul anului 2023, ca lucrari
in continuare.

8. Proiectare si executie, Reabilitare stadion si Club sportiv,,
Dupa elaborarea DALI, contractat, vor fi aprobati indicatorii tehnico- economici ai investitiei si

va fi demarata procedura de achizitie a contractului de proiectare si executie Reabilitare stadion si

Club sportiv. Lucrarile au fost incluse in lista de investitii pe anul 2022 cu suma de 500.000 lei,
urmand ca in functie de valoarea investitiei stabilita prin indicatorii tehnico economici lafazaDALI,
suma sa fie modificata, prin rectificare de buget conform legislatiei in vigoare.

Cap. 70.02 Gospodarie comanala
l. Dotari independente Achizitie motocositori
Pentru intretinerea spatiilor verzi si a aliniamentelor stradale din localitate, este necesar a se

dota compartimentul administrativ - gospodaresc din cadrul primariei cu 2 buc. Motocoase
Husqvarna model 545 RX In urma consultarii pietei, s-a estimat ca suma necesara achizitie per/buc
este cuprinsa intre 3200 si 3700 lei in functie de furnizor.Avand in vedere dificultatile cu care se

confrunta furnizorii de echipamente, in ceea ce priveste transportul marfurilor provenite din export,
datorate pandemiei, precum si a faptului ca preturile din piata fluctueaza, s-a estimat penfu achizitie,
valoarea de 10.000lei.

2. Studiu de fezabilitate,, Infiintare retea de EMa,,
Avand in vedere schimbarile climatice datorate poluarii, precum si faptul ca in viitor se

preconizeaza inlocuirea combustibilului solid utizat in uzul casnic, autoritatile trebuie sa faca
demersurile necesare pentru inlocuirea acestuia cu gazele naturale. Pentru aceasta, este necesar a se
infiinta retea de gaze si in orasul Cazanesti. Pentru intocmirea Studiului de fezabllitate s-a alocat
suma de 100.000 lei.

3. Achizitie teren intravilan pentru realizarea unui loc de joaca pentru copii
La initiativa unui membru al consiliului local, in anul 2021, a fost inclus in Lista de

investitii achizitia unui teren destinat acestui scop.

Avand in vedere ca nu au existat si propuneri privind locatia(zona cea mai avantajoasa
din localitate)de amplasare a unui loc de joaca, nu a putut fi identificat un teren adecvat, a fost
mentinuta propunerea si a fost inclusa in lista de investitii din2022, cu valoare estimata de 60.000
lei.

4. Studiu de fezabilitate si alte cheltuieli,,Extindere sistem de iluminat public,,
In anul 20T8 a fost reabilitat iluminatul public din localitate, prin inlocuirea corpurilor de

iluminat de tip bec cu vapori de mercur, cu corpuri de iluminat cu led si montarea acestora pe fiecare
stalp, acolo unde exista retea de iluminat public, un total de 472 corpuri de iluminat noi, 13 corpuri
de iluminat cu LED relocate din centru in zona de nord vest si 5 puncte de aprindere.

Avand in vedere ca mai sunt strazi pe care nu exista retea de iluminat public, ex.str. Apusului,
Intrarea Ghilea Anatol, Intrarea Spiridon, este necesar a se extinde sistemul de iluminat public si pe
aceste strazi. Pentru elaborarea studiului de fezabilitate si alte cheltuieli pentru obtinerea avizelor si
acordurilor stabilite prin certificatul de urbanism, si consultanta in domeniu, a fost estimata suma de
50.000lei.

Cap. 74.02 Protecfia mediului
1. Lucrari in continuare- Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si

apauzata in aria de operare a SC RAJA SA Constanta, in perioada 2A1.4-2020.



Pentru asigurarea cofinantarii proiectului, UAT Cazanesti, mai are de plata n anul2022,
suma de 370.000 [ei, suma reprezentand ultima transa din contributia UAT Cazanesti, cofinantare
de 2 oZ. Mentionam ca valoarea transele de plata a fost stabilita pmi hotarare a consiliului local la
data aprobarii finantarii proiectului prin POS Mediu.

Cap. 84. 0 2 Transporluri
1. Documentatii si taxe pentru obtinerea avizelor si acordurilor si cheltuieli de

informare si publicitate pentru obiectiul ,,Reabilitare sistem rutier
strazile:Apusului, Muzicantilor, Digului, depozitului, Intrarea Asociatiei, Intrarea
Fermei, Teiului, Caldararilor, Islaz, Noua si Narciselor,,
Pentru acest obiectiv a fost depusa cerere de finantare prin Programul,, Anghel Saligny,,.

Pana data prezentei nu am primit nici o notificare privind finantarea prin Program. Valoarea estimata
a investitiei conform devizului estimativ aprobat prin HCL nr.86/28.10.2021, este de 6.811.246 lei.

Conform Ordinului nr.133312021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

OUG nr.95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii,, Anghel Saligny,,, si potrivit
devizului estimativ al investitiei, valoarea cheltuielilor altele decat lucrari, care se pot finanta prin
program, din bugetul de stat este de 420333,24\ei, iar valoarea cheltuielilor altele decat lucrarr, care

se pot finanta de [a bugetul local, este de 172.582lei.
Din aceasta valoare, a fost cheltuita din bugetul local, suma de 39.800 lei reprezentand tema

de proiectare, studiul geotehnic, studiul topografic, DAII si devizul general.facem precrzarea ca
aceasta suma se incadreaza in cheltuielile ce se pot finanta de la bugetul local.

Pentru obtinerea avizelor si acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, conform
devizului estimativ mai este necesara suma de 15.770 lei, din care 13.390 cheltuieli care se pot
finanta din bugetul local si 2380 lei care se pot finanta prin program.

In Lista de investitii pe anul 2022, se prevede valoarea totala necesara de 75.770 lei, intrucat
valoarea de 2380 lei (cheltuieli care se pot finanta din Program) reprezinta contravaloarea
documentatiilor pentru obtinerea avizelor, prestatie ce face parte din contractul de elaborare a DALI
si urmeaza sa fie decontata dupa aprobarea bugetului local si obtinerea avizelor pentru care au fost
intocmite.

2, Proiect tehnic, verificare proiect si asistenta tehnica pentru obiectivul ,,Reabilitare
sistem rutier strazile:Apusului, Muzicantiloro Digului, depozitului, Intrarea Asociatiei,
Intrarea Fermei, Teiului, caldararilor, Islaz, Noua si Narciselor,,

Asa cum am mentionat anterior, pentru acest obiectiv a fost depusa cerere de finantare pnn
Programul,, Anghel Saligny,,.

Conform Ordinului nr.133312021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
OUG nr.9512021 pentru aprobarea Programului national de investitii,, Anghel Saligny,,, si potrivrt
devizului estimativ al investitiei, valoarea cheltuielilor altele decat lucrari, care se pot finanta prin
program, din bugetul de stat este de 420.733,24\ei, iar valoarea cheltuielilor altele decat lucrari, care
se pot finanta de la bugetul local, este de 141.492lei.

Pentru achizitia serviciilor de proiectare, de verificare a proiectului tehnic si pentru achizitia
serviciilor de asistenta tehnica, conform devizului estimativ este necesara suma de 129.710lei, din
care 80.920 lei cheltuieli care se pot finanta din bugetul local si 48.790 lei cheltuieli care se pot finanta
prin program.

Pana la aprobarea finantarii prin program, in Lista de investitii pe anul2022, se prevede suma
de 80.920 lei ce reprezinta cheltuieli care se pot finanta din bugetul local.



3. Studiu de fezabilitate, Proiect tehnic si alte cheltuieli pentru obiectivul
or lnfiintare si amenajare parcarea camioane,

In anul 2021 consiliul local Cazanesti a elaborat un draft de Regulament local privind
circulafia, parc,area, stationarea Ei oprirea vehiculelor pe drumurilor de interes local aflate pe

domeniul public al oraqului C6zineqti. Regulamentul stabileste printre altele si restrictiile de

circulatie si de parcare, stationare a vehiculelor, si prevede si propunerea ca autovehiculelor de mare
tonaj(TlR) sa le fie interzisa parcarea si oprirea pe strazile din oras, deoarece afectaza circulatia
pietonilor si a celorlalte tipuri de vehicule si afecteaza infrastructura rutiera. Pentru a se realiza
punerea in practica a acestor prevederi, autoritatea locala trebuie sa ofere o alternativa, drept penfu
care este necesara infiintarea si amenajarea unei parcari pentru camioane, intr-o locatie stabilita la
periferia localitatii, respectiv pe un teren in suprafata de 8534 mp situat la intrarea in localitate dinspre
est, cu intrare din str. Iacomi Onoriu, inscris in cartea funciara a UAT Cazanesti nr.20435 si care
face parte din domeniul privat al orasului Cazanesti.

Parcare ce se va amenaja, va trebui sa prevada sistemul rutier propriu zis, imprejmuire,
cabina de supraveghere, instalatie de iluminat, instalatie sanitara, sistem de supraveghere video.

Pentru elaborare SF, studiu geotehnic, studio topographic, proiect tehnic carevacuprinde
si proiect de instalatii electrice si sanitare, verificare proiect tenic, documentatii pentru obtinerea
avizelor si taxe pentru avize si acorduri, a fost estimatavaloara de 40.000 lei

4, Studiu de fezabilitatg Proiect tehnic si alte cheltuieli pentru obiectivul ,, Sistem
de semnalizare rutiera- indicatoare rutiere, in orasul Cazanesti,,

In anul 2021 consiliul local Cazanesti a elaborat un draft de Regulament local privind
circulalia, parcarea, stalionarea gi oprirea vehiculelor pe drumurilor de interes local aflate pe
domeniul public al oragului Ciz6neEti. Regulamentul stabileste printre altelg ca toate stazile sa fie
echipate cu indicatoare rutiere, care sa reglementeze circulatia autovehiculelor pe strazile din
localitate si care sa limiteze accesul in anumite zone.Toate indicatoarele ce se vor amplasa, vor
constitui noul sistem de semnalizare rutiera al orasului Cazanesti. Pentru reahzarea acestuia este
necesar a se elabora Studiul de fezabilitate, studiul geotehnic, studiul topographic inzorra de DN,
proiect tehnic, verificat de persoane autorizate, documentatia specifica obtinerii acordului prealabil
si a autorizatiei pentru zona DN2A, documentatii pentru obtinerea celorlalte avize stabilite prin
certificatul de urbanism, taxe pentru avize si acorduri. Pentru toate acestea a fost estimata si prevazuta
suma de 50.000 lei.

5. Executie lucrari, Infiintare si amenajare parcarea camioane,
Avand in vedere cele mentionate la punctul 3 cap. 84.02, dupa elaborare SF, si aprobarea

indicatorilor tehnico-economici, se va fiece la faza de proiectare tehnica si avizare si autorizare in
vederea executiei lucrarilor. In functie de indicatorii tehnico-economici, se va stabili durata de
executie a lucrarilor, in sensul executari lucrarilor pe doi ani bugetari, astfel incat acestea sa fie
incepute in anul 2022 si sa fie finalizate in anul 2023. Pana la prima rectificare bugetara, data pana
la care se estimeaza ca vom avea indicatorii tehnico economici aprobati, avand astfel stabilita
valoarea estimata a lucrarilor, conform devizului general intocmit de proiectant, pentru aceasta
lucrare a fost prevazuta suma de 140.000 lei.

6. Executie Iucrari rrReabilitare sistem rutier strazile:Apusului, Muzicantilor, Digului,
depozitului, Intrarea Asociatiei, Intrarea Fermei, Teiului, Caldararilor, Islaz, Noua
si Narciselor,,

Pentru acest obiectiv a fost depusa cerere de finantare prin Programul,, Anghel Saligny,, . Pana
data prezentei nu am primit nici o notificare privind finantarea prin program.



Valoarea estimata a investitiei conform devizului estimativ aprobat prin HCL
nr.86128.10.2021, este de 6.811.246|ei, din care valoarea estimata a lucrarilor este de 6 127 .931 lei.

Conform Ordinului nr.133312021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a OUG nr.9512021pentru aprobarea Programului national de investitii,, Anghel Saligny,,, si potrivit
devizului estimativ al investitiei, valoarea cheltuielilor cu lucrarile care se pot finanta prin program,
din bugetul de stat este de 6.127.931lei, iar valoarea cheltuielilor cofinantate din bugetul local, pentru
lucrari este de 31.090 lei. Pana la aprobarea finantarii prin Program, proiectia bugetara pe anul 2022,
pentru executia de lucrari ce se pot deconta din bugetul local, conform devizului estimativ al
investitiei este de 31 .090 lei.

Nr.
crt

Atributia si functia Numele si
prenumele

Data Semnatura

1 Initiat- primar Stelian Traian 14.01.2022

2 Verificat- Sef birou CSITL Stroe Ana t4.0t 2022

3 Elaborat- Compartiment
Achizitii, lnvestitii si

Protectia mediului

Paun Rada

Nitu Rodica

14.01.2022
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NUMARUL DE PERSONAL SI FONDUL DE SALARII AFERENT APAMTULUI DE
SPECIALITATE AL PRIMARULU SI INSTITUTIILOR SABORDONATE

Nr.crt. D enumire a unitotii administratiue Posturi aprobote Buget alocat pentru
fondul de solarii

1. Aparoful propiu al primorului si
unitatile sub o rdon ate, din c a r e 3.562.500

a) Autoitati executiue:din care 22(28) 2.145.000
Functionar public 17(20) 1.677.000
Contractual 5(8) 300.000
Consilieri locali 12 168.000

b) Seruicii publice comunitore de

eaidento a persoanelor:din care

4(4) 288.000

Functionar public 4(4) 288.000
Contractual

c) Ordine publico si siguranta
notionala

4 (5) 291.000

Functionar public

Contractual 4(5) 291.000
d) Sanatate 2(3) 149.500

Functionar public
Contractual 2(3) 149.500

e) Cultura,sport si religie 3(4) 199.000
Functionar public

Contractual 3(4) 199.000

0 Asigurare si osistenta sociala 11(11) 490.000
Functionar public

Contractual 11(11) 490.000



PRIMARIA CAZANESTI
JUDETUL IALOMITA
lirr. 40 atn/l.ot.zozz

REFEMT DE APROBARE
la Proieclul de Hotarare priaind oprobarea bugetului local pe anul 2022

Domnilor consilieri,

AuAnd in uedere preuederile:

- Legii bugetului de stat pe anul 2021, nr.317 din 28 decembrie 2021 ;,
- Legii nr.273/2006 priuind finantele publice locale,
- Decizia Sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice lalomita

nr.1/2021, priuind aprobarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului
local (cod 11.02.06) , din cota de 63%o din impozitul pe uenit si din cota de 14o/o din
impozitul pe uenit pentru echilibrarea bugetelor locale(cod 04.02.01 si 04.02.04) pe

anul 2022 ;
- Decizia Sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice lalomita

nr.2/2021, priuind aprobarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrorea bugetului
local (cod 11.02.06) , din cota de 63% din impozitul pe uenit si din cota de 14% din
impozitul pe uenit pentru echilibrarea bugetelor locale(cod 04.02.01 si 04.02.04)

estimate pe anii 2023-2025;
-Decizia Sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice lalomita

nr.3/2021, priuind aprobarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la niuelul comunelor, oraselor si municipiilor;

Structura bugetului este prezentata in raportul de specialitate al Biroului
Contabilitate, Salarizare, Impozite si Taxe, Executare Silita.

Urmare a celor prezentate propun spre aprobare Consiliului local al orasului
Cazanesti aprobarea bugetului local pe anul 2022.

Primar,
Stelian Traian



CAZANESTI

JUDETUL IALOMITA

RAPORT
PRIVIND FUNDATqTENTAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

PE AIttUL 2022

Va supunem aprobarii, bugetul de uenituri si cheltuieli pe anul2021, in conformitate cu preuederile:

a) Legii bugetului de stat pe anul 2022, nr.317 din 28 decembrie 2021 ;
b) Legii nr.273/2006 priaind finantele publice locale;

c)Decizia nr.1/2022 a Sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice lalomita inregistrata sub nr. ILG-STZ
538 din 05.01.2022, priuind aproborea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (cod 11.02.06) ,
din cota de 63% din impozitul pe aenit si din cota de 14% din impozitul pe aenit pentru echilibrarea bugetelor
locale(cod 04.02.01 si 04.02.04) estimate pe anii 2022-2024 ;

d) Adresa nr.IL'G-ST 1142 /10.01.2022 prin care se transmite Decizia Sefului Administratiei Jud,etene a
Finantelor Publice lalomita nr.3/2022, priuind aprobarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la niaelul comunelor, oraselor si municipiilor;

e) Hotararea Consiliului ludetean lalomita nr. .01.2022, priuind aprobarea reportizaril pe bugetele locale
ole unitatilor administrati* teritoriale a unor sume defalcate din unele aenituri ale bugefului de stat pe onul2022 si
estimarile pentru anii 2023-2025,

f) Adresa nnILG-SM /10.01.2022 prin care se transmite Decizia Sefutui Administratiei Judetene a Finantelor
Publice lalomita nr.2/2022, priuind aprobarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local, cota
de 63% din impozitul pe uenit si din cota de 14% din impozitul pe uenit pentru echilibrarea bugetului local cstimate
pe anii 2023-2025 ;

Fundamentarea aeniturilor proprii ale bugetului local pentru anul2022 se ua face respectand preaederile
art.74, alin.7 din Legea nr.273/2006 priuind finantele publice locale:

ln sifuatia in care gradul de realizare a uenifuilor propii programate in bugetele preuazute la art l alin.2( in
ultimii 2 ani este mai mic de 97% pe fiecare ary ordonatorii de credite fundamenteaza uenifuile propii penbu anul
curent cel mult la niuelul reolizarilor din anul precedent

situatia uenifurilor estimate a se incasa in anul2022, se prezinta astfel:
TOTAL WNITURI - 6.989.000 lei din care:

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE: 6.089.000 lei
SECTI UNEA DE DEZVOLTARE: J00.000 lei

ANEXA NR.I

TOTAL GENERAL

Denumirea indicatorilor cap Scap
PROPANERI

2022
rOTAL VENTTURT a$a1 6.989.00A
WNITURI PROPRII 4802 4.115.500



I. VENITURI CURENTE 0002 6.375.500
A, VENITURI FISCALE 0003 5.908.000
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 0004 2_285.500

A12. IMPOZIT PE WNIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPI?AL DE LA
PERSOANE FIZICE 0006 2.285.500
Impozit pe uenit 0302 3.500

Impozit pe uenit din transferul proprietatilor imobiliare (lin patrimoniul personal 0302 l8 3.500
Cote si sume defalcate din impozitul pe uenit 0402 2.282.000
Cote defolcate din impozitul pe uenit 0102 01 1.518.000

Sume alocate din cotele de impozit pe uenit pentru echilibrarea bugetelor locale 0402 04 264.000
Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale 0402 05 500.000
43. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 0009 1.176.000
Impozite si taxe pe propietate 0702 1.176.000
Impozit pe cladiri 0702 01 312.500
Impozit pe cladiri de la persoane fizice ") 0702 0101 101.500
Impozil pe cladiri de lo persoane juridice ") 0702 0102 2l1.000
Impozit pe terenuri 0702 02 825.000
Impozit pe terenuri de la persoane fizice ") 0702 0241 144.000
Impozit pe terenuri de la persoane juridice *)

0702 0202 253.000
lmpozit pe terenul extrauilan 0702 0203 428.000
'I axe Judiciare de timbru, ta.re de timbru pentru actiuitatea notariala si alte taxe de 0702 03 38.500
44. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERWCII 0010 2.445.000
Sume defalcate din TVA 1102 2.260.000
Sume defalcate din taxa pe ualoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate Ia niuelul comunelor, oratelor, municipiilor, sectoarelor si
M un ici p i ului B ucure sti 1102 02 1.214.000
Sume defalcate din taxa pe ualoarea adaugata pentru drumuri comunale I 102 05 0

Sume defalcate din taxa pe ualoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 1102 06 1.046.000
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizaii bunurilor sau pe desfasurarea

de actiuitati 1602 185.000
Taxa asupra mijloacelor de transport 1602 02 160.000
Taxq asupta mijloacelol de transport detinute de persoane fizice ") 1602 0201 124.500
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoone juridice *) 1602 0202 35.500
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 1602 03 15.000
Taxe si tarife penttu eliberorea de licente si autorizatii de functionare 1602 50 10.000
46. ALTD IMPOZITE SI TAXE FISCALE 0011 1.500

Alte impozite si taxe liscale 1802 1.500
Alte impozite si tqxe 1802 50 1.500
C. WNITURI NEFISCALE 0012 467.500

Cl. VENITURI DIN PROPRIETATE 0013 53.000
Venituri din proprietate 3002 53.000
Venituri din concesiuni si inchirieri 3002 05 53.000
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERWCII 0014 414.500

Venituri din prestoti de seroicii si alte actiuitati 3302 0
Venituri din prestari de seraicii 3302 08 0



Venituri din despagubiri 3302 06 0
Venituri din t@ce administratiue, eliberari permise 3402 0
Taxe extrajudiciare de timbru 3402 02 0
Amenzi, penalitati si confiscari 3502 246.000
venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potriuit dispozitiilor legale 3502 01 246.000
Diuerse uenituri 3602 168.500
Taxe speciale 3602 06 153.000
Alte uenituri 3602 50 15.500
Transferuri uoluntare, altele decAt subuentiile 3702 0
Donotii si sponsorizari 3702 1 0
Varsaminte din sectiunea de functionore pentru finantarea sectiunii de dezuoltare
(cu semnul MINUS) 3702 03 0
Varsaminte din sectiunea de functionare (cu semnul PLLIS) 3702 04 0
ru. SUBVENTII 0017 613.500
SUBVENTII DE L 0018 613.500
Subuentii de la bugetul de stat 4202 172.000
Subuentii pentru acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei 4202 34 45.000
Subuentii pentru finantarea sanatatii 4202 41 127.000
Programul PNDL 4202 65 0
Subaentii de la bugetul de stat pentru decontarea chelt.ptr carantina 4202 80 0
Subuentii de la alte administratii 4302 441.500

sume alocate din bugetul AFIR ptr sustinere proiectelor dinPNDR 201L2020 4302 3t 0

Sume alocate din bugetul ANCPI 4302 34 141.500

Subuentii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere 4302 39 300.000

Subuentii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere ,pentru sesiunea
de dezuoltare 4302 3902 300.000
Fondul European Agricol de dezuoltare(FEADR) 4804 0
FEADR-sume pentru plati anul precedent 4804 01 0

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Denumirea indicatorilor cap Scap PROPUNERI 2022

ffiotr,:..: ., :.' ;6;&89.ffi1
VENITURI PROPRII 4802 4.115.500
T. VENITURI CURENTE 0002 6.375.500
A. VENITURI FISCALE 0003 5.908.000
A1. IMPOZIT PE WNIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPIiAL 0004 2.285.500
A12. IMPOZIT PE WNIT, PROFIT, ST CASdTCUT Ol,/!I CE,PNN M rN
PERSOANE FIZICE 0006 2.285.500
Impozit pe uenit 0302 3.500

Impozit pe uenit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 0s02 18 3.500
Cote si sume defalcate din impozitul pe uenit 0402 2.282.000
Cote defalcate din impozitul pe aenit 0402 01 1.518.000

Sume alocate din cotele de impozit pe uenit pentru echilibrarea bugetelor locale 0402 04 264.000
Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrareo bugetelor locale 0402 05 500.000



A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIE?ATE 0009 1.176.000
Impozite si tote pe proprietate 0702 1.176.000

Impozit pe cladirt 0702 01 312.500
Impozit pe cladiri de la persoane lizice ") 0702 0101 101.500
Impozit pe cladiri de la persoane juridice *) 0702 0102 211.000
Impozit pe terenuri 0702 02 825.000
Impozit pe tefenuri de la persoane fizice ") 0702 0201 144.000
Impozit pe terenuri de la persoane juridice ") 0702 0202 253.000
Impozit pe terenul extraailan 0702 0203 428.000
Taxe judiciare de timbru, taxe d.e timbru pentru actiaitatea notariala si alte tate
de timbru 0702 03 38.500
44. IMPOZITE SI TAXE PE BUNARI SI SERWCII 0010 2.445.000
Sume defalcate din TYA 1102 2.260.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la niuelul comunelor, oratelor, municipiilor, sectoarelor si
M un ici piu lui Bucu resti 1102 02 1.214.000
Sume defalcate din taxa pe ualoarea adaugata pentru drumuri comunale 1102 05 0

Sume defalcate din taxa pe Daloarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 1102 06 1.046.000
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizatli bunurilot sau pe desfasurarea

de actit)itati 1602 185.000
Toxa asupra mijloacelor de transport 1602 02 160.000
Tata asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *) 1602 0201 124.500
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice ") 1602 a2a2 35.500
Taxe si tatife pentru eliberarea de licente si autorizatii d.e functionare 1602 0.7 15.000
Taxe si tdrife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 1602 50 10.000
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 0011 1.500
AIte impozlte si taxe fiscale 1802 1.500
Alte impozite si taxe 1802 50 1.500
C. VENI'I'URI NEI,'ISCALE 0012 467.500
C1. WNITURI DIN PROPRIETATE 0013 53.000
Venituri din ptopietate 3002 53.000
Venituti din concesiuni si inchiieri 3002 05 53.000
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVIUI 0014 414.500
Venitui din prestai seraicii 3302 0
Venituri din prestai seruicii 3302 08 a
Venituri din taxe administratioe, eliberufi permise 3402 0
Taxe extrajudiciare cle timbru 3402 02 a
Amenzi, penalitati si confiscari 3502 246.000
Venituri din amenzi si olte sanctiuni aplicate potriuit dispozitiilor leqale 3502 01 246.000
Diuerse uenituri 3602 168.500
Tue speciale 3602 06 153.000
Alte uenituri 3602 50 15.500
Transferuri uoluntarc, altele decat subuentiile 3702 0
Donatii si sponsorizari 3702 I a
ru. SUBWNTII 0017 313.500

SUBVENTII DE LA AL?E NIWLE ALE ADMINISTMTIEI PUBLICE 0018 313.500
Subuentii de la bugetul de stat 4202 172.000



Subuentii pentru acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei 4202 34 45.000
Subuentii pentru finantarea sanatatii 4202 41 127.000
Subuentii de la bugetul de stat pentru decontareq chelt.ptr carantina 4202 80 0
Subuentii de la alte alte administratii 4302 141.500
Subuentii alocate din bugetul ANCPI 4302 34 141.500

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

D en u mirea in dicator ilo r cap Scop PROPUNERI 2O2O

TATAL WNTTURI 00ar "300.0a0
I. VENITURI CURENTE 0002 0
C. VENITURI NEFISCALE 0012 0
C2. VANZARI DE BUNiRI SI SERWAI 0014 0
IV. SUBWNTII 0017 300.000
SUBWNTII DE LAALTD NruELE ALE ADMINISTRATIEI PT]BLICE 0018 300.000
Subaentii de la bugetul de stat 4202 0
Programul PNDL 4202 65 0
Subuentii de la alte administratii 4302 s00.000

sume olocate din bugetul AFIR ptr sustinere proiectelor dinpNDR 2014-2020 4302 31 0

Subuentii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere 4302 39 300.000

de dezuoltare 4302 3902 s00.000

Fondul European Agricol de dezuoltyare(FEADR) 4804 0
FEADR-sume pentru plati anul curent 4804 01 0



Situatia cheltuielilor estimate a se incasa in anul 2021, se prezinta astfel:
TOTAL CHELTUIELI - 6.689.000 lei din core:

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE: 6.148.400 lei
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE: 1.502.000 lei

ANEXA NR.2

TGTAL CHtrLYUTNLT -2022

TOTAL CHELTUlELl,din care:

contributie somaj- 0,5%

Sl SERVlCll, din care:

materiale pentru curatenie



e medicale 0 1.700 1.700
alte bunurisi servicii pentru
intretinere si functionare 301.000 8.000 9.500 65.000 2 500 0 0 0 17.500 1 .500 0 405.000
reDaratii curente 64.000 6 6.000 80.000 2.500 500 0 12.5 171.500

obiecte de inventar 27 .OOO 1.000 6.700 30.000 0 3.000 0 1.300 0 16.000 35.000 0 120.000

deplasari, detasari 5.000 2.000 1.000 2.000 1.000 0 1.000 12.000

DENUMIREA INDICATORILOR
Capitolul 51

PRIMARIE
Capitolul 54 Capilol0l 61

Capitolul65 Capilolul66
67

capilolul 67
Capitolul6T

spon
Capilolul6S CapitolulT0

Oeszapezi,
CapitolulS4

Ska:l

TOTAL
SUGET
LOCAL

carti si publicatii 8.000 0 12.000 20.000

pregatire profesionala 2.500 3.500 5.000 11.000

protectia munc i 5.700 8.500 0 14.200

cotizatii anuale
21 .OOO 25.000 46.000

prevenirea si combaterea
indundatiilor si inoheturilor 39.000 39.000

reclama si publicitate 10.000 0 1000 11.000

protocol si reprezentare 8.000 0 0 8.000
prime de asiqurare 9.000 6. 15.

alte cheltuieli prin dispozitii legale
160.000 0 188.000 50.000 7.000 0 18.000 216.000 639.000

Burse scolare 't'10.000 110.000

Asistenta sociala (indemnizatii
peraoane cu handicap + aiuto.
incalzire)
tichete sociale 0

76.000
25.000

735.000 811.000
25.000

Fond de rezerva bugetara 10.000 r0.000
CHELTUIELI DE

DEZVOLTARE 345.040 9.000 456.004 0 1.722.000 a 444.000 1^288.040 244.000 a 220,AAA 370.000 a 497.404 5.511.A40
Constructii 0 1.651 .000 152. 1.222.000 370.000 310.000 3.705.000

ni, echipamente 34.00 6 000 456.000 10.000 506.000
Alte active fixe 31101 3.0 0 7'1.000 0 252.000 66.000 200.000 210 000 0 187.000 1 300 000
Reparatii capitale 0
trasferuri catre alte institutii
oublice 0



PROPUNERI

OBIECTIVE DE INWSTITII
,nD

Capitol bugetar D e numire a obiectiuului
Suma propusa -

lei-

Autoritati executive

Progrome informatice 9.000
Echipamente informatice 34.000
Actualizare Plan Urbanistic General si Regulament local de
urbonism,oras Cazanestijudetul Ialomita-inuestititie in
continuare

102.000

Alte cheltuieli cu priuire la acordarea de despagubiri
proprietarilor de terenuri ce se uor exproprio pentru
realizarea obiectiuului de interes local in cadrul ,,proiectul

regional de dezuoltare a infrastructurii de apa si apa uzata
in aria de operare a S.C. RNA S.A. Constonta in perioada
2014-2020"

200.000

TOTAL CAP.5I.O2 345.000

Evidena populatiei

Programe informatice 3.000

Echipamente informatice 6.000

TOTAL CAP.6I.()2 9.000

s.v.s.u
(Protectie civila)

Achizilie Buldoexcauoto/ 456.000

TOTAL CAP.65.O2 456.000

Sanatate

Alte cheltuieli pentru obiectiuul ,,Dispensar Medical llman" 2t.000

Proiectare si executie "Dispensar Medical Ilman" I .651 .000

TOTAL CAP.66.O2 1.722.W
Alte cheltuieli pentru obiectiuul ,' Consolidare,extindere si
amenajare Casa de cultura,oras Cazanestijudetul Ialomito,' 35.000



Casa de cultura

Cheltuieli pentru obiectioul mixt de inuestitie "" Reabilitare

,consolidare ,extindere si schimbore functionala Scoala oeche

(Scoala cu clasele I-IV| cu componenta B- Infiintare teren sport

Liceul Tehnologic Cazanesti,corp A

217.000

Poiectare si executie "Consolidare,extind.ere si amenajare Casa

de cultura,oras Cazanesti, judetul lalomita"
152.000

TOTAL CAP.67.O2.O6 404.000

Sport

Alte cheltuieli pentru obiectiuul "Reabilitare Sala de sport" 36.000

DALI si alte cheltuieli pentru obiectiuul ,,Reabilitore stadion si

Club sportio"
30.000

Proiectare si executie "Reabilitare Sala Sport" 722.OOO

Proiectare si executie ,,Reabilitare Stadion si Club sportiu" 500 000

TOTAL CAP.67.O5.OI r.288.000

Religie
Achizitieteren cimitir 200.000

TOTAL CAP.67.O2,()6 200.000

Gospoduire comunala

Dotori independente- Achizitie motocositori 10.000

Studiu de fezobilitote ,,lnfiintore reteo de goze noiurole" t00.000
Achizitie teren inlrovilon penlru reolizoreo unui loc de iooco pentru

copii
60.000

Studiu de fezobilitote si olte chehuieli "Extindere sistem de iluminot

public "
50.000

TOTAL CAP.7O.O2 220.000

Protectia mediului

"Proiectul regionol de dezvoltore o infrostructurii de opo si opo
uzoto in orio de operore o S.C. RAIA S.A. Consionto in perioodo

2O14-2020" -contributio de 2%
370.000

TOTAL CAP.74.O2 370.000

Documentotii si loxe penlru oblinereo ovizelor si ocordurilor si

cheltuielilor de informore si publicitote pentru obiectivul ,,Reobilitore
sislem rutier slrozile: Apusului, Muziconiilor, Digului ,

Depozitului,lntroreo Asociotiei,lniroreo Fermei, Teiului, Coldqrorilor,

lzloz, Nouo si Norciselor"

r6.000

Proiect iehnic ,verificore proiect si osistento tehnico pentru obiectivul

,,Reobilitore sistem rutier strozile: Apusului, Muzicontilor, Digului ,

Depozitului,lntroreo Asociotiei,lntroreo Fermei, Teiului, Coldororilor,
lzloz, Nouo si Norciselor"

8 r .000



Transporturi

Studiu de fezobilitote ,Proiect tehnic si olte cheltuieli pentru obiectivul
"lnfiintore si omenojore porcore comioone"

40.000

Studiu de fezobilitote ,Proiect tehnic si ohe cheltuieli pentru obiectivul
"Sistem de semnolizore rutiero -indicotoore rutiere, in orosul
Cozonesti"

50.000

Executie lucrori "lnfiintore si omenoiore porcore comioone" 278.OOO

Executie lucrori ,,Reobilifore sistem rutier sirozile : Apusului,
Muzicontilor, Digului, Depozitului,lntroreo Asociotiei,lntroreo
Fermei, Teiului, Coldororilor, lzloz, Nouo si Norciselor"

32.000

TOTAL CAP.84.O2 497.000

TOTAL GENERAL 5.5fi.000

SEF BIROU
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