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PROIECTE DE HOTARARE NR._ 
privind asocierea Unit ăţ ii Administrativ Teritoriale Jude ţ ul Ialomiţa Cu Unitatea Administrativ 

Teritoriald Maia în vederea realizdrii in comun a Mon umentului comemorativ (bust ş i soclu) 
reprezentemdu-1 pe Barbu Catargiu, "intedul Prim — ministru al Romdniei moderne" 

Consiliul Judelean Miami ta, 
Av ă nd  în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 603-7,90pe.4 -'71 .2022 at Presedintelui Consiliului Judetean 

Examin ă nd: 
adresa nr. 283372022-C/01.02.2022 a Prinuiriei Comunei Maia, prin care se propune incheierea 

unui parteneriat in vederea realiză rii Monumentului cometnorativ (bust si soclu) reprezent ă ndu-1 pe 
Barbu Catargiu, "intă iul Prim — ministru al Rom ă niei moderne"; 

- revenire adresa nr. 283372022-C701.02.2022 a Primă riei Comunei Ma/a, prin care a fast 
transmis Hotă rcirea Consiliului Local at Comunei Maia nr. 11707.02.2022 privind alocarea sumei de 
50.000  tel in vederea realiză rii obiectivului de investi ţ ii mentionat; - Raportul de specialitate nr. 
MOO 2492.2-11  .2022 al Directiei Coordonare Orgctnizare; 

- Avizul nr. 	 .2022  at Cornisiei juridice, de disciplină , drepturi, 
obligaţ ii incompatibilită ti; 

- Avizul nr. 	72022 - 	din 	.2022 at Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, 
dezvoltare regionala protectia mediului si turism, 

- Avizul nr. 	 .2022  al Comisiei economico-financiare si agricultură , 
In conforrnitate cu 
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. e) ş i alin. (7) lit, a) din Ordonanta de Urge* a Guvernului 

nr. 5772019 privind Codul adtninistrativ, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 12072006 privind monumentele de for public, cu modific ă rile ş i 

completă rile ulterioare; 
- prevederile Ordinului ministrului culturii nr. 220072015 privind constituirea i functionarea 

Comisiei Nationale pentru Monumente de For Public; 
- prevederile Legii nr. 5071991 privind autorizarea execută rii lucră rilor de constructii, cu 

modific ă rile compktă rile ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 27372006 privind finantele publice locale, cu modzjtc ă rile ş i complet ă rile 

ulterioare, 
In temeiul art. 196 al/n. (1) lit, a) din Ordonanta de Urge* a Guvernului nr. 5772019 privind 

Codul administrativ, cu modific ă rile ş i completdrile ulterioare, 

1-10TÂR Ă $TE: 

Art.1 Se aprobă  asocierea Unită tii Administrativ Teritoriale Judetul Ialomita cu Unitatea 
Administrativ Teritorială  Maia in vederea realiză rii in comun a unui monument comemorativ bust vi 
social aferent reprezentă ndu-1 pe Barbu Catargiu, "intă iul Prim — ministru at Rom ă niei moderne" cu 
ocazia implinirii a 160 de ani de la numirea sa in funcţ ie, după  recunoasterea unirii depline a 
Principatelor Unite ale Moldovei ş i ră rii Romeine,sti. 

Art.2 Bustul  i social aferent, mentioncne to art. 1 , vor ft amplasate in localitatea Mob, judetul 
Ialomita, la intersectia DJ 101 U cu DJ 101B, pe terenul aflat in domeniul public at UAT Ialomita. 
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Anexă  
la Hotă ră rea Consiliului Judetean Ialomita 

nr. 	din 	2022 

CONSILIUL JUDEŢ EAN IALOMIŢ A 
	

CONSILIUL LOCAL 
AL COMUNEI MAIA 

Nr. 	din 	2022 
	

Nr. 	din 	2022 

ACORD DE ASOCIERE 

Pă rtile: 

JUDEŢ UL IALOMIŢ A ,  cu sediul in municipiul Slobozia, Piata Revolutiei nr.1, jude ţ ul 
Ialomita, telefon 0243/230200, fax 0243/232100, e-mail cji@cicnet.ro , cod fiscal 4231776, cod IBAN 
R054TREZ39121A433902XXXX deschis in Trezoreria Municipiului Slobozia, reprezentat prin 
Pre ş edintele Consiliului Judetean Ialomita domnul Marian PAVEL, in calitate de Asociat 1 

§i 
COMUNA MAIA cu sediul in Maio, 	 , telefon 	 , cod fiscal 	 

cod MAN R019TREZ24A670330510250X deschis la Trezoreria Municipiului Urziceni, reprezentat ă  
prin primarul comunei Maia — domnul Niculae Sorin, in calitate de Asociat 2, 

Prevederile art. 89 aim. (8), art. 129 aim. (2) lit. e), aim. (9) lit, a) ş i art. 173 aim. (1) lit. b), e), 
alin. (3) lit. d), alin. (5) lit. d) ş i  aim. (7) lit, a) din Ordonan ţ a de Urgent ă  a Guvemului nr. 5772019 
privind Codul Administrativ, cu modific ă rile ş i completă rile ulterioare; 

art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind fmantele publice locale, cu modific ă rile ş i completă rile 
ulterio are ; 

Hotă ră rea Consiliului Judetean Ialomita nr. 	/ .04.2022 privind aprobarea asocierii 
Judeţ ului Ialomita cu Cornuna Maia, in vederea finan ţă rii in comun a obiectivului de investi ţ ii 
Monument comemorativ (bust si soclu) Barbu Catargiu — int ă iul Prim — ministru al Rom ă niei 
modeme"; 

Hot ă ră rea Consiliului Local al Comunei Main nr. 	.2022 privind aprobarea asocierii 
Comunei Maia cu Judetul lalomita in vederea finanţă rii in comun a obiectivului de investilli Monument 
comemorativ (bust si soclu) Barbu Catargiu "int ă iul Prim — ministru al Rornaniei modeme", 

am convenit, de comun acord, incheierea prezentului Contract de asociere, in urm ă toarele conditii: 
Art. 1 Obiectul ş i scopul acordului de asociere 

1.1 P ă rtile convin s ă  se asocieze cu scopul realiz ă rii obiectivului de investitir Monument comemorativ 
(bust ş i soclu) Barbu Catargiu — int ă iul Prim — ministru al Romă niei moderne", obiectiv ce va fi 
fmantat In con= de Asociatul 1 ş i Asociatul 2. 

1.2 Aceast ă  asociere se caracterizeaz ă  prin lipsa personalit ă tii juridice. 

Art. 2 Durata acordului 
2.1 Prezentul acord intr ă  in vigoare de la data semn ă rii ş i inregistr ă rii lui de ambele p ă rti. 
2.2 Prezentul contract de asociere inceteaz ă  la data incheierii procesului verbal de predare-primire a 
obiectivului de investi ţ ii. 

Art. 3 Finantarea lucr ă rilor 
3.1 Costul estimativ al obiectivului de investitii este de 150.000 lei. 
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3.2 Asociatul 1 va asigura suma de 100.000 lei din fondurile alocate in acest sens, reprezentand 66,67% 
din costul estimativ al obiectivului. 
3.3 Asociatul 2 va asigura suma de 50.000 lei din fondurile alocate in acest sens, reprezent ă nd 33,33% 
din costul estimativ al obiectivului. 
3.4. in cazul in care valoarea investi ţ iei este mai mica deck valoarea estimat ă  a obiectivului de investitii, 
plata se va face proportional cu procentele prev ă zute la art. 3.2, respectiv art. 3.3. 

Art. 4 Responsabil de proiect 
4.1 P ă rţ ile contractante, de comun acord, desemneaz ă  Asociatul 1 ca responsabil pentru realizarea 
obiectivului de investitii "Monument comemorativ (bust ş i soclu) Barbu Catargiu — int ă iul Prim — 
ministru al Romă niei modeme". 
4.2 Responsabilul de realizarea obiectivului de investitii prev ă zut la clauza 1.1, prin reprezentantul s ă u 
legal, domnul Marian Pavel, reprezint ă  ş i acţ ioneaz ă  in numele p ă rtilor asociate, astfel inc ă t s ă  asigure, 
in condi ţ iile prezentului contract, finalizarea lucr ă rilor. 

Art. 5 Obligatiile p ă rtilor 
5.1 Asociatul 1 are responsabilitatea exclusiv ă  pentru urm ă toarele activit ăţ i: 
5.1.1. organizez ă  procedurile de achizitie public ă  "concurs de solutii" pentru desemnarea executantului 

5.1.2 realizeaz ă  managementul lucră rilor pentru finalizarea obiectivului de investi ţ ii prev ă zut la clauza 
1.1, angajand resursele umane ş i logistice de care dispune in acest scop; 
5.1.3 comunic ă  Asociatului 2 copii ale graficelor de executie ş i de pl ă ti, anexe la contractul de executie 
a lucră rilor; 
5.1.4 utilizeaz ă  fondurile alocate de Asociatul 2 numai pentru destina ţ iile prevă zute la clauza 1.1 ş i in 
conformitate cu dispozitiile legale in vigoare; 
5.1.5.intocme ş te ş i s ă  transmite Asociatului 2 un raport final cu privire la realiz ă rea obiectivului de 
investiti 
5.2 Asociatul 2 se oblig ă : 
5.2.1. s ă  pună  la dispozi ţ ia Asociatului 1 suma de 50.000 lei, ca sprijin pentru realizarea obiectivului de 
investitii, conform clauzei 3.3. 
5.2.2. s ă  vireze in contul Asociatului 1 sumele solicitate in termen de 30 zile lucr ă toare de la sernnarea 
Acordului de asociere dintre p ă rti. 

Art.6 Ră spunderea contractual ă  
6.1 Prezentul inscris serve ş te interesului comun al p ă rţ ilor care se oblig ă  sal execute intocmai ş i intru 
totul cu bun ă  credinţă . Ambele p ă rti se obligă  să  urmă reasc ă  ş i să  Sc informeze reciproc asupra derul ă rii 
acestui acord. 
6.2 in cazul in care lucr ă rile nu se realizeaz ă  ( obiectivul de investitii nu se finalizeaz ă ), indiferent de 
cauz ă , Asociatul 1 se oblig ă  s ă  restituie Asociatului 2 integral suma primit ă  conform prezentului acord. 
Restituirea sumei se face in termen de 30 de zile de la data lu ă rii la cuno ş tinţă , de oricare dintre p ă rti, a 
nerealiz ă rii lueră rilor. 

Art.7 Forta major ă  
7.1 Forta major ă  exonereaz ă  p ă rtile semnatare de indeplinirea obliga ţ iilor asumate prin prezentul acord, 
pe toat ă  perioada in care aceasta actioneaz ă . Forta major ă  se constat ă  de o autoritate competent ă . 
7.2 indeplinirea acordului va fi suspendat ă  pe perioada de ac ţ iune a forţ ei majore. 
7.3 Partea care invoc ă  forta major are obliga ţ ia de a notifica celeilalte p ă rti, imediat, producerea 
acesteia ş i de a lua once m ă suri care îi stau la. dispozitie in vederea liinit ă rii consecintelor. 
7.4 Dac ă  forta major ă  actioneaz ă  sau se estimeaz ă  c ă  va ac ţ iona o perioad ă  mai mare de 3 luni, fiecare 
parte va avea dreptul s ă  notifice celeilalte p ă rţ i incetarea de plin drept a prezentului acord, f ă ră  ca vreuna 
din p ă rti s ă  poat ă  pretinde celeilalte daune — interese. 
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7.5 Prevederile art.7 se aplic ă  in mod corespunz ă tor si cazului fortuit. 

Art.8 Modificarea si completarea acordului. Dispozitii finale 
8.1 Nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul acord. 
8.2.0rice modificare sou completare a prezentului acord se face prin act aditional semnat de 
reprezentantii color dou ă  p ă rti, respectându-se nonnele legale in vigoare. 
8.3  Once neintelegeri dintre p ă rti, decurgOnd din interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului 
aeord de asociere vor fi solutionate de p ă rti pe cale amiabil ă  
8.4 in cazul in care in termen de 30 de zile de la notificarea p ă rtii care se consider ă  afeetat ă , nu se 
ajunge la un acord pe cale amiabil ă , p ă rtile convin ca neintelegerile s ă  fie solutionate de instantele 
judec ă toresti competente de la sediul Asociatului 1. 
8.5  Once notificare, cerere sau comunicare cerut ă  sau permis ă  de prezentul acord de asociere se face in 
soils si se depune la sediul p ă rtilor. in caz de urgent ă , se pot efectua comunic ă ri prin fax si e-mail, care 
vor fi ulterior confirmate in sons. 

Prezentul acord de asociere a fost intocmit in 2 (dou ă ) exemplare originale, ale un exemplar 
pentru fiecare parte semnatar ă . 

ASOCIAT 1 	 ASOCIAT 2 

	

JUDETUL IALOMIŢ A 	 COMUNA MAIA 

	

PRESEDINTELE 	 PRIMARUL 
CONSILIULUI JUDEŢ EAN IALOMIŢ A 	 COMUNEI MAIA 

	

MARIAN PAVEL 	 NICOLAE SORIN 

Director executiv B.D.F., 
Mihaela Moroianu 

Avizat CFP, 	 Avizat C.F.P. 

Director executiv adjunct D.C.O., 
Iulian Grigorin Dogaru 

Avizat legalitate 	 Avizat legalitate 
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R.4F1 SIMTEX 
ROMANIA 
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PRE$EDINTE Nr. 

REFERAT DE APROBARE 
privind asocierea Unitettii Administrativ Ten/or/ale Judetul ialomi ţ a cu Unitatea Administrativ 

Teritorialei Maia in vederea realizeirii in comun a Montunentului comemorativ (bust ş i soclu) 
reprezentiindu-1 pe Barbu Catargiu, "intaiul Prim — ministru al Romeiniei moderne" 

Prin _proiectul de hotardre supus dezbaterii plenulai se propane aprobarea asocierii Unitatii 
Administrativ Teritoriale Judetul lalomita cu Unitatea Administrativ Teritoriala Maia  in vederea 
realizarii in comun a Monumentului cornetnorativ (bust si soda) reprezentandu-1 pe Barba Catargiu, 
"Intdittl Prim — ministry al Romdniei modern e". 

Barba Catargiu s-a nascut la 26 octombrie 1807 fntr-o veche Jam/lie boiereasc ă . A fast fiul 
marelui vornic L5`tefan Catargiu si al poi Vacaresca, fiica banului Barba Vac arescu. Barbu Catargiu a 
fast descendent direct al domnului Constantin Brdncoveanu, intre anii 1825 si 1834 a trait în  straină tate, 
cu precadere in  Fran/a.  A  urrnat studii de litere, drept, /star/c, filosofie ş i economie politica la Paris, 

Car/era politică  a lui Catargiu a inceput in anal 1837, cdnd a devenit metnbru in Adartarea 
Obstească  a Tarii Romdnesti. Fiind unul  din  tre fruntasii conservatori din Muntenia, Catargiu a avut 
importante activitaţ i unioniste. La 22 ianuarie 1862, dupa recunoasterea unirii depline a Principatelor 
Unite ale Moldovei ş i Tarii Roma nesti, este format primul Guvern al Romdniei, primal prim-ministru 

fund  desemnat Barba Catargiu. in timpul acestei guvernari  an fast  luate importante mă suri pentru 
anificarea administrativă  a noulai stat. Este asasinat la 22 iunie 1862 in Dealal Mitropoliei din 
Bucuresti. 

In timpul viefil  a  cumparat  în  localita  tea  Maia din judetul lalotnita an domeniu alcă tait dintr-un 
caste!, an parc  i o biserica. Pentru amenajarea parcului, Burble Catargiu 1-a angajat pe fostul director 
al Gradinilor Itnperiale din Viena, peisagistal Wilhelm Mayer, caruia i-a incredintat misiunea de a crea 
imprejural conaculai un pare fabulos, ceect ce s-a intdmplat. 

Avdnd in vedere ca anal 2022 marcheaza fmplinirea a 160 de ani de la numirea primului Guvern al 
Romdniei, concha de prim-ministrul Barba Catargiu, Primaria Comunei Maia propane realizarea unui 
bust al marelui  am politic, monument de for public care sa fie amplasat in localitate. 

Scopul realizarii  aces tel  opere de aria o reprezinta atdt o aducere aminte  a  meritelor politice ale 
primulai prim-ministru al Romdniei, devenit ialomikan, cat  ş i o men/mere vie pentru actuala generafie 
a celor viitoare a personalitatilor ialomitene care au influentat  eve  nimentele isto  rice  ulterioare Unirii 
Principatelor Romdne de la 1859. 

Valoarea estimata a tuturor lucrarilor de realizare ,yi amplasare  a  busty/u, oh/mere avize, etc., 
este de circa 150.000 lei, din care contributia Consiliului Jude/can Ialomita este de 100.000 lei, iar a 
Primariei Comunei Maki de 50.000 lei. 

Asocierea Judefului Talomita cu Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Ograda se face En 
temeiul prevederile art. 89 alin. (8), art. 129 alin. (2) lit. e), alin. (9) lit, a) si art. 173 al/n. (1) lit. b), e), 
alin. (3) lit. d), alin. (5) lit. d) ş i alin. (7) lit, a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 5772019 

Consi lul Judstean laiornita 



privind Codul Administrc -ttiv, cu modific ă rile ş i completdrile ulterioare ş i  ale art. 35 din Legea 
nr. 273/2006 privind finanţ ele publice locale, at modificarile ş i completă rile ulterjoare. 

Constatand cei sunt indeplinite condiţ iile de necesitate 0 de oportunjtate, propun Consiliului 
Judeţ ean Ialomiţ a adoptarea hotă rarii in forma 0 continutul prezentate în project. 

PRESEDINTE 
MARIAN PAVEL 

Intocmit 
Cristian Rdureanu 
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DIRECTIA COORDONARE ORGANIZARE Nr. /0 49(09-  2°22  Won 
/17 ,04. 2022 

RAPORT 
la proiectul de hotArfire privind asocierea Unitâtii Administrativ Teritoriale Judetul Ialomita 

Cu  Unitatea Administrativ TeritorialA Maia in vederea realiz ă rii in eomun a Monumentului 
eomemorativ (bust si soclu) reprezentfindu-1 pe Barbu Catargiu, "intfilul Prim — ministru al 

Rominiei moderne" 

Avă nd in vedere: 
- adresa nr. 2833/2022-C/01.02.2022 a Primă riei Comunei Maia, prin care se propune 

incheierea unui parteneriat in vederea realiz ă rii Monumentului cometriorativ (bust ş i soclu) 
reprezentandu-lpe Barbu Catargiu, "int ă iul Prim — ministru al Rom ă niei moderne"; 

- revenire adresa nr. 2833/2022-C/01.02.2022 a Primă riei Comunei Maia, prin care a fost 
transmis Hot ă ră rea Consiliului Local al Comunei Maia nr. 11707.02.2022 privind alocarea sumei de 
50.000 lei in valerea realiz ă rii obiectivului de investitii mentionat; 

- conform prevederilor Ordonantei de Urgent ă  a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, coroborat cu cele ale Legii nr. 273/2006 
privind finantele publice locale, cu modific ă rile ş i complet ă rile ulterioare, autorit ă tile deliberative 
pot aproba asocierea pentru realizarea in comun a unOr proiecte de interes public judetean. 
Asocierea se realizeaz ă  pe baza de contract de asociere, in care se prev ă d ş i sursele de finantare 
reprezent ă nd contributia fiec ă rei autorit ă ti a administratiei publice locale implicate. 

Astfel, propunerea de asociere a Judetului Ialomita cu Comuna Maia pentru realizarea 
Monumentului comemorativ (bust ş i soclu) reprezentandul pe Barbu Catargiu, "intAiul Prim — 
ministru al Romă niei moderne", pe de o parte, jar pe de alt ă  parte, asigurarea unei contributii 
financiare din bugetul judetului, se incadreaz ă  in dispozitiile legale precizate. 

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT D.C.O. 
IULIAN G1U6ORIJ ť 6OGARU 

int mit 
Cristi 	Aureanu 

Conjj  Judean  iaionta 

1111111111111/111111111 
10000110505 



Cu slime, 
Primar (` 

- 

- PRIMARIA COlvfUNE1 MALI\ — 
JudetullALOMITA 

te1:0243/282163 ; Tel/ Fax 0243/282167 
e-rnaik 	; 

Nr.12` /13.04,2022 

CATRE 
CONSILIUL JUDETEANIALOMITA 

Reveninz la adresa prin care va solleitam asocierea Unitatii Administrativ 
Teritoriale Maia en Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Ialornita Tn yederea 
reanzArii Tn comun Monurnentului cornemorativ (bust  $i soclu) reprezentgndu-1  pc &Arbil 
Catargiu, "intiliul Prim — rninistru al Rorniniel moderne" 

'VA traosmitem alaturat HCL Main nr.11/07.02.2022 uncle avem alocata surna de 
50.000 lei in vederea realizarii obiecti -vaiul  de  nvestitil rnai sus mention at.  

Facern precizarea ea in data de 19,04.2022 este convocata sediuta ordinara a 
Consillului Local 1Vfaia,iar pe ordinea de zi este si Prolectul de hotarare privind asccierea 
Unitatii Adrninistrativ Teritoriale  Mala  cu Unitatea Adrninistrativ Teriteriala Judetul 
I alomita In vederea realizArii  n  eomun a Monumentului cornernorativ (bust Si soclu) 
reprezentitadu-I pe Barbu Catargin, "intgiul Prim — minIstru a/ RomAnlei mocierne". 



ROMANIA 
JUDETUL 1ALOMITA 
CONSILIUL LOCAL MAIA 

HOTARARE 
privind aprobarea bugetului local dc 'venituri si cheltuldi coronae' Maia, 

judetul laloxnita, pe mu] 2:022 

Co nsillul Local Maia, judetuI Irdomita, 
Intrunit  in sedinta ordinal -a din data de 07.0.2022; 
Ava.nd In vedere: 

Legea or. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022; 
Legea  or. 273/2006 privind finantele publice locale, cu rnodificarile si completarile 

ulterioarc; 
Legea or. 227/ 2015 privind Codul fiscal Cu modificarile si completarile ulterioare.; 
HG nr.1/2016 pentru aprobarea.normelot raetodclogice de a.pl icare. a Legii nr . 22 .7/2015 

privind Coclul fiscal modificata si completatk 
HCL nr. 23123.04.2021 privincl stabilirea impozitelor ş i taxclor locale, precum si a taxelor 

speciale, pentru anul 2021; 
HCL nr.70/20.12,2021 priviod aprobarea cuantumului taxei speciale de salubritate in comuna 

Maia, judeiul Ialomila., la nivelul anului .  2022, pentru persoanele fizice care mi au inebeiate 
contracte cu operatorul de salubritate 

Executia bugetului de venituri al Qbettuiel i a ConsiliuluiloCal Maia pe anul 2021; 
Evolutia incasarilor si cbekuiclifor din b.ugetelo de venituri Si cheltuieli ale Consiliului Local 

tvfaia din anii preceidenti; 
Adresa comunicata de Administratia Judeteana a Finantelor Publice laiornita nr. ILG-STZ 

538/05.01.2022 privind sumele defalcate din Taxa pe Valoare Adaugata pentru echilibrarea 
bugetului local pe anul 2022, 
- Adresa cornunicatade Administratia Judeteana a Finantelor Publice Ialomita or. II.,C3-STZ 
1001/10,01.2022 privind sumele defalcate din 'Taxa pe Valoare Adaugata pentru ochil ibrarea 
bugetului. local estimate pe anii 2023-2025 

Adresa comunicata de Adrninistratia Judeteana a Finanteldr Publ ice Ialomita or, IL GSTZ 
1142110.01,2022 privind sumele din, taxa pe valoare adaugata privind cheituielile clesc,entralizate 
la nivelul comunelor, oraselOr si municipiilor ; 

Adresa primita de la Consial Judetean Ialom,4a or 2124/2022-E din 25.0.1.2022, Fin care se 
cornunica sumelc alocate prin HUI nr.6/25,01.2022 
- Inventarierea materiel impozabile  in tuna noiembrie 2021; 

Intocmirea listei de rarnasitc aferenta impozitelor si taxelor locale ramase noincasate la data de 
3 I , 12.2021 

Situatia debitelor initiale pe anul 2022; 
- Alta acte normative de interes pentru administratia pub I ica locale. 

Adrcsa comunicata de Sonata Gimnaziala Barbu Catargiu Male, nr.82/18,01.2022 privind 
propunerea pentru repartizarea pe trimester a sumelor defalcate din T.V.A. 

Adresa comunicata de Scoala Gomaziala Barbu Catargiu Male. , or.83/18.01.2022 privind Nlota 
de fundamentare pentru anul 2022. 

Examinand: 



R.eferatul  de aprobare at prirnarului comunel Maiajucletui lalomita; or. 99/11.01.2022 
Raportul de specialitate acompartimentului contabilitate in cadrul aparatului d.c specialltate 
primartilui co.munei Main, judetul Ielomita; nr.100/11..01 .2022 
Avizele comisiilor  de specialitate nr,4.32,433 si 434/07,02.2022 
In baza prevederllor art, 76, 129 gin. (2) iit b) ş i aHi. (4) Ht. a), ale art. 139 alb. (3) lit a), 

precum 0 ale art. 196 alln. (1) lit. a) din O.U.G. 57/2019, privind Codul administrativ 

HOTARASTE:  
Art.l. Sc aprcba bugetul local al comunei Main, judetul ralomita pe anti] 2022 la partea de 
venituri in suma de 4432,00 mu l lei si 1a partea de eheltuieli in suma de 5765,00 rnii Ici conform 
anexei nr.I care face pate integranta din prezenta hotarare. 
Ar t.2. Sc aproba bugcrul local al comurei. Maia, judetul Ialotnita, pc anul 2022, pe cele doua 
sectiuni: 

sectiunea de functionare : la venituri in suma de 3379,00 mu. 	si in cheltuieti in sum de 
3379,00 mil lei 

• sectilmea de dezvoltare la venituri in suma de 1073,00 mil lei si cheltuieli in suma de 
2355,00 mu i lei, conform anexei nr. 1, cam face parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.3. Se aproba Programul de investitii pc anul. 2022 conform anexelor or. 1 si 2 care far parte 
integranta din prezenta hotarare, 
Art.4. Sc aproba =rand de personal, permanent ş i temporar, precturt i fondul salariilor de 
bază ,conform anexei 3 la. prezenta.hotarare, 
Art.S. Sc aproba utilizarea surnei de 1333,00 mu i lei din excedentul anilor precedenti pentru 
finantarea sectiunii de dezvoltare,conform anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 
Art. 6 Se aproba bugctul dc eheltuieli pa anul 2022 penult Scoala Gimnaziala "Barbu Catargiu 
Main" din comuna Maia, jud. Talornita,in surna de 199,00 mu i lei.: 

sectiunea de functionare 175,00 mil lei 
Seetiunea de dezvoltare dotari independente — 24,00 mil lei, 

Art. 7. Cu ducerea la indeplinire a preveclerilor prezentei hotarari se insarcineaza primarui 
comunei Main impreuria en compartimentele de specialitate. Prin grija secretarului comunci 
Main, prezenta hotarare va fi adusa in cunostinta.publica si ye ft comunicata: 

Prefectului Judetalui lalornita pentru verificarea legalitatii; 
Primarului comunel  Main; 
Compartirnentelor de specialitate; 

lalomita si Trozoreriei Urziceni, 

PRESEDINTE  DE SEDINTA 
CONSILIER LOCAL 

ROMAN MIRET:A IVIAR1ANA, 

Contrasemnetpa pentru legalltate, 
Seer? general, 

Costica V le \ Ina Elena 

Ni-. 11 
Din 07.02.2022 
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