ROMANIA
JUDETUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI FRUMUSANI

HOTARARE
privind aprobarea bugetului local pentru anul 2019
Consiliul Local al Comunei Frumusani, Jud. Calarasi, intrunit in sedinta extraordinara
astazi 18.04.2019
Avand in vedere:
- Raportul de specialitate nr.90/15.04.2019 al D-nei Tone Corina, Consilier in cadrul
compartimentului finaciar-contabil, prin care se propune bugetul local de venituri si cheltuieli
al Consiliului Local al Com. Frumusani pentru anul 2018;
- Raportul nr.91/15.04.2019 al D-lui Duta Paul, Primarul Comunei Frumusani, prin care se
propune aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Com.
Frumusani pentru anul 2018
- Adresele nr.4506/20.03.2019 si nr.5712/08.04.2019 ale Administratiei Judetene a
Finantelor Publice Calarasi;
- Adresele nr.5463/25.03.2019 si nr.6897/12.04.2019 emise de Consiliul Judetean Calarasi;
- Prevederile art.19 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pentru anul 2019;
- Prevederile Legii nr.47/2019 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pentru anul 2019;
- Prevederile HCL nr.09/28.03.2019 privind alegerea Presedintelui de sedinta
- Prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia
publica;
- Prevederile art.36 alin.4 lit.a si art.117 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administratia
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
In temeiul art.45, alin.2, si al art.115 alin.1 lit.b din Legea 215/2001 privind administratia
publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE:
Art.1 Se aprobă, incepand cu data adoptarii prezentei hotarari, bugetul local pentru anul
2019, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Contabila Primariei Com. Frumusani va duce la indeplinire prevederile prezentei
hotarari
Art.3 Secretarul Comunei Frumusani va comunica prezenta hotarare persoanelor si
autoritatilor interesate
Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare publica la sediul Primariei
Comunei Frumusani.
Hotararea a fost adoptata in prezenta a 13 consilieri din 13 consilieri alesi cu 11
voturi pentru, 2 abtineri (Dl. Dumitru Ion si Dl. Tanase Ion).
NR.12
ADOPTATA LA FRUMUSANI
ASTAZI 18.04.2019

PRESEDINTE DE SEDINTA
STOIAN GHEORGHE

CONTRASEMNEAZA SECRETAR
BONCIU-ZANFIRACHI MARIUS
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ROMANIA
JUDETUL CALARASI
PRIMARIA FRUMUSANI
NR.90/15.04.2019
REFERAT

Subsemnata Tone Corina contabil la Primaria Comunei Frumusani judetul Calarasi
propun Consiliului local Frumusani aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli dupa cum
urmeaza:

Pentru venituri :
Prin adresa 4506/20.03.2019 primita de la D.G.F.R. Calarasi , adresa 5463/25.03.2019 primita
de la Consiliul judetean Calarasi si adresa 6897/12.04.2019 primita de la Consiliul judetean
Calarasi se repartizeaza sumele din TVA si cotelor defalcate pentru anul 2019 si estimarile pe anii
2019-2021 astfel:







Cheltuieli materiale pentru invatamant 260.000 lei
60.000 lei finantarea ajutoarelor de incalzirea locuintei cu lemne pentru ajutorul social
17.000 stimul educational
2.233.000 Sume defalcate din valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale
1.206.000 lei Cote defalcate din Impozitul pe venit
402.000 lei sume din cota de 17.5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelo
locale

Prin adresa 6897/12.04.2019 primita de la Consiliul judetean Calarasi se aloca sume pentru
cofinantarea proiectelor in suma de 220.000 lei


Suma de 1.177.000 lei va proveni din incasare veniturilor proprii.

Pentru cheltuieli
Capitolul de cheltuiala 51.02 Autoritati executive si legislative in suma de 2.165.000 lei astfel:
Cheltuiala de personal in suma de 1.773.000 lei
Cheltuiala materiala in suma de 373.000 lei
Cheltuiala de investitie in suma de 19.000 lei
Capitolul de cheltuiala 54.02 Fond de rezerva bugetara in suma de 8.000 lei
Capitolul de Invatamant 65.02 in suma de 576.000 lei astfel
Cheltuieli de personal in suma de 25.000 lei
Cheltuieli materiale in suma de 350.000 lei
Burse in suma de 10.000 lei
Tichete sociale 17.000 lei
Cheltuiala de investitie in suma de 174000 lei
Capitolul de cheltuiala 67.02. cultura in suma de 132000 lei astfel:
Sala sport cheltuieli de personal in suma de 41.000 lei
Sport cheltuieli materiale in suma de 24.000 lei
Servicii religioase 37.000 lei
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Cheltuieli de capital 30.000 lei
Capitolul de cheltuiala 68.02. Asistenta sociala in suma de 1253000 lei astfel:
Asistenta social in caz de invaliditate in suma de 1.180.000 lei
Ajutoare sociale in suma de 60.000 lei reprezentand ajutoarele de lemne
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale in suma de 13.000 lei ajutoare deces
Capitolul 70.02 Locuinte servicii si dezvoltare publica in suma de 521.000 lei astfel:
Alimentare cu apa pentru cheltuieli de personal suma de 183000 lei si pentru cheltuieli materiale
suma de 38.000 lei
Iluminat public cheltuieli materiale in suma de 261.000 lei
Transferuri 39000 lei

Capitolul de cheltuiala 74.02. Salubritate in suma de 752.000 lei
Cheltuieli de personal in suma de 156.000 lei
Cheltuieli material in suma de 596.000 lei
Capitolul de cheltuiala 80.02 Combaterea ingheturilor
Cheltuieli material in suma de 28.000 lei
Capitolul de cheltuiala 84.02.Drumuri si poduri in suma de 237.000 lei

Compartimentul Financiar-Contabil
TONE CORINA ANISOARA
______________
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ROMANIA
JUDETUL CALARASI
PRIMARIA FRUMUSANI
NR.91/15.04.2019

DUTA PAUL, primar al Comunei Frumusani,
În temeiul prevederilor art 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001, republicată şi actualizată privind
administraţia publică locală, îmi exprim iniţiativa de promovare a unui proiect de hotarâre cu
următorul obiect "aprobarea bugetului local pentru anul 2019" în susţinerea căruia formulez
următoarea

EXPUNERE DE MOTIVE:
Avand in vedere:
- Adresele nr.4506/20.03.2019 si nr.5712/08.04.2019 ale Administratiei Judetene a
Finantelor Publice Calarasi;
- Adresele nr.5463/25.03.2019 si nr.6897/12.04.2019 emise de Consiliul Judetean
Calarasi;
- Prevederile art.19 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pentru anul 2019;
- Prevederile Legii nr.47/2019 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pentru anul
2019;
- Prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia
publica;
- Prevederile art.36 alin.4 lit.a si art.117 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administratia
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Potrivit Legii administraţiei publice locale, consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în
condiţiile legii, în toate problemele de interes local date în competenţa sa, asigurând printre
bugetul necesar pentru functionarea si furnizarea serviciilor publice de interes local .
Pentru considerentele expuse mai sus, se impune iniţierea prezentului proiect de hotărâre,
pe care îl consider legal şi oportun.

INIŢIATOR PROIECT
PRIMAR
DUTA PAUL
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