
Asigurari si asistenta asistenta sociala(cap.68.02)"-subcapitol 68.02.50-titlu
58 -suma de 999.000lei,din care cofinantare de la bugetul local 20.000
lei,pentru proiectu POCU.,din excedent an precedent
Asigurari si asistenta asistenta sociala(cap.68.02)"-subcapitol
68.02.50,suma de 620.000 lei pentru realizarea proiectului POR 2014-2020
,,CENTRE COMUNITARE INTEGRATE"(construire) din care cofinantare de la
bugetul local 120.000 lei,suma utilizata din excedentul anului precedent.
Transporturi.drumuri si poduri (cap.84.02)- suma de 1.083.000lei pentru
investitia demarata prin P.N.D.R.,,Modernizarea Drumurilor Comunale in
Comuna Taureni.JudetuI Mures,cofinantare de la bugetul local 27.000 lei din
excedentul anului precedent.
Total cheltuieli sectiunea de dezvoltare - 6.221.oooiei din care
cofinantare de la bugetul local 50.000 lei si 184.000 lei din excedentul anului
precedent
Suma de 680.000 lei din excedentul anului precedent la Sectiunea de dezvoltare
se repartizeaza pentru urmatoarele investitii :

Invatamant ( cap.65.02) - subcapitol 650250- titlu 58 -suma de 20.000 lei,pentru
proiectul POCU. - suma ramasa neutilizata din anul 2021 si se repartizata cu
aceiasi destinatie in acest an.
Mediu(cap.74.02)- suma de 160.000 lei pentru proiectul "Statie pentru
reincarcare vehicule electice.
Mediu(cap.74.02)- suma de SO.OOOlei pentru construire a patru insule pentru
colectare deseuri
Cultura.recreere si religie (cap.67.02)- suma de 100.000 lei pentru amenajare
parcari la Capela mortuara .
Cultura.recreere si religie (cap.67.02)- suma de 150.000 lei pentru amenajare
pare joaca.
Servicii de dezvoltare publica ,locuinte,mediu si ape(cap.70.02)- suma de
200.000 lei din care:

- 100.000 lei pentru investitia ,,Suplimentare sursa apa"
- 100.000 pentru achizitie statie de dedurizare apa.

Invatamant ( cap.65.02)- suma de 10.000 lei pentru achizitie centrala scoala
Autoritati publice(cap.51.02)-suma de 10.000 lei pentru achizitionarea unui

aspirator Kirby
Total suma utilizata din excedent an precedent este de 864.000 lei.

Se aproba sumele de Scoala Gimnaziala Taureni la capitolul 65.02
,,Invatamant" ca anexa la bugetul local.

Bugetul local al Comunei Taureni este la partea de venituri suma de
8.716.000 lei si la partea de cheltuieli suma de 9.580.000lei
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