
JUDETUL SUCEAVA 
COMUNA IZVOARELE SUCEVEI 

VENITURI - TOTAL 3.563.450

Venituri proprii 2.134.500

Impozit pe venituri din transfer 5.350

Impozitul pe clădiri de la persoane fizice 55.790
Impozitul pe clădiri de la persoane juridice 28.190
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice 58.380
Impozitul pe terenuri de la persoane juridice 460
Impozitul pe terenul extravilan 194.940
Taxe judiciare de timbru 8.850
Alte impozite şi taxe pe proprietate 4.110

Taxă asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice 163.140

Taxă asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane juridice 21.730

Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare 27.810

Venituri din concesiuni şi închirieri 12.770

Taxe extrajudiciare de timbru 8.680

Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale 60.620
Diverse venituri 121.800
Vârsăminte din secţiunea de funcţionare  pentru finantarea SD -11.000
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 11.000

Cote și sume din impozitul pe venit 1.361.000
Cote defalcate din impozitul de venit 1.024.000

Sume alocate din cote defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale 137.000

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean 200.000
Sume defalcate din TVA 1.312.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru  echilibrarea bugetelor locale 563.000
Subvenții 116.950
Subvenţii pentru acordarea ajutorului de incalzire 52.000

Sume din excedentul bugetului local ptr finanţarea chelt SD 2.708.400

Total venituri buget local , din care : 3.563.450

Venituri ale sectiunii de funcţionare 3.552.450

Venituri ale secţiunii de dezvoltare 11.000

CHELTUIELI TOTAL 4.771.850

1.Autorităţi executive 1.659.590

          cheltuieli de personal 1.082.200

          cheltuieli de bunuri şi servicii 411.290

          cheltuieli de capital 166.100

2.Alte servicii publice generale 214.000

          fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale 214.000

3. Ordine publică 183.500

          cheltuieli de bunuri şi servicii 3.500

          cheltuieli de capital 180.000

4. Invăţământ 372.600

          cheltuieli de personal 13.000

          cheltuieli de bunuri şi servicii 2.000

          asistenta sociala 54.000

          alte cheltuieli 76.000

          cheltuieli de capital 227.600

5. Sănătate 72.850

          cheltuieli de personal 64.950

          cheltuieli de bunuri şi servicii 7.900

6. Cultură 136.460

          cheltuieli de personal 48.460

                                                                     Anexa nr 3

Denumirea indicatorilor
 Venituri  buget local  

2022

Bugetul  local  de  venituri   al Comunei Izvoarele Sucevei pe anul 2022

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea 

de activităţi
880

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea chelt 

descentralizate la nivelul  comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor Mun 

Bucureşti

749.000

Structura   veniturilor Propuneri venituri 2022

Denumirea indicatorilor Credite cheltuieli 2022

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății 64.950



          cheltuieli de bunuri şi servicii 38.000

          alte cheltuieli 50.000

7. Asigurări şi asistenţă socială 890.900

          cheltuieli de personal 708.100

          cheltuieli de bunuri şi servicii 25.800

           cheltuieli cu  asistenţa socială 157.000

8. Servicii şi dezvolare publică 76.000

          cheltuieli de bunuri şi servicii 67.000

          cheltuieli cu transferurile 9.000

9.Protecţia mediului 310.250

          cheltuieli de personal 88.950

          cheltuieli de bunuri şi servicii 209.300

          cheltuieli cu transferurile 2.000

          cheltuieli de capital 10.000

10.Drumuri  şi poduri 855.700

          cheltuieli de bunuri şi servicii 231.000

          cheltuieli de capital 624.700

DEFICIT -1.208.400

Total cheltuieli buget local , din care : 4.771.850

Cheltuieli ale sectiunii de funcţionare 3.552.450

Cheltuieli  ale secţiunii de dezvoltare 1.219.400

Total cheltuieli buget local , din care : 4.771.850

          cheltuieli de personal 2.005.660

          fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale 214.000

          cheltuieli de bunuri şi servicii 995.790

          cheltuieli cu transferurile 11.000

           cheltuieli cu  asistenţa socială 211.000

          alte cheltuieli 126.000

          cheltuieli de capital 1.208.400

          plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent 0

Primar, Contabil,

Mihail MECHNO Marieta CIOCAN

Structura   cheltuielilor
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cheltuieli 2022

                                                                 






