
ROMANIA
JUDETUL MURE$
coMLrNA rANrANprp
CONSILIUL LOCAL

H o r A n A n E A Nr.37
din 31 iulie 2019

privind rectificarea bugetului local pe anul Z0lg

Consiliul local al comunei F6nt6nele, intrunit in gedinla ordinard din
31.07.2019,

Avdnd in vedere prevederile Legii nr.50 /2019 Legea bugetului de stat pe anul
2019,

Avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei, referatul
consilierului contabil al Primiriei comunei F6ntdnele qi raportul d,e avizarea comisiei
de specialitate din cadrul consiliului local F6nt6nele

Avdnd in vedere prevederile art. 88 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, prevederile art.49 .alin.(4), alin (7) din Lege a nr.273/2006 Legea
finantelor publice locale, cu modificarile gi compietirile ulLrioare, respectiv prev.*rt: 7 din Legea nr. 5212003 privind transparenfa decizionala in administratiapublicd,r. '--

in temeiul art.l29 alin.(2) lit.b, alin (4) litera a, art.l96 alin (1) lit.a din o.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTARE$TE:

Art'l. Se aprobd rectificarea bugetului local al comunei Fdnt6nele pe anul
2019,lapartea de venituri gi la pdrtea de cheltuieli in sumd totald de 17.735.127 lei,
dupd cum urmeazi :

VENITURI TOTALE fi.735.127 tei , din care- Sume defalcate din TVA pt. finan{area cheltuielilor descentralizate - ll.O2.O2
- 276.000Lei

- Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale - ll.02.06 -2.395.000 lei
- Sume defalcate din TVA pentru drumuri comunale -11.02.05 - 11.000 lei- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea

bugetelor locale - 04.02.04 - g50.000 lei- cote defalcate din impozitul pe venit - 04.02.01 - 540.000 lei



- Venituri proprii - 1.204.000 lei
- Excedent buget local din 201g - 40.02.14 -r.g76.r27 lei- Vdrsdminte din veniturile gi/sau disponibilitaflle instituliilor publice- 36.02.05-

400.000 lei
- Finanlarea Programului Nalional de Dezvoltare local d- 42.02.65- 5.1 10.000 lei- Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)- 4g020 4- 4.597.500

lei
- Sume tepartizate din Fondul aflatladispozilia Consiliului Judetean -cod.040205-165.000 lei '--'-
- Planuri qi regulamente de urbanism-cod. 42o2os-1g.000 lei- Sume alocate din bugetul AFIR pentru suslinerea proiectelor dn pNDR 2014-

2020 - co d.43 023 t -7 2.5 00 lei
- Donalii qi sponsorizdri- cod.370201_ 120.000 lei

CHELTUIELI TOTALE
- Cheltuieli de personal - 10 _ 2.595.000 lei- Bunuri gi servicii-20 - 1.g99.127 lei
- Asistenli sociald- 57 - 384.000 lei
- Alte cheltuieli _ 59 _ 136.000 lei
- Cheltuieli de capital - 70 _ 6.17g.000 lei- Program FEADR - 58.04 - 6.565.000 lei
- Fond de rezervd- 50.04- 60.000 lei

17.735.127 lei , din care

Preqedinte de qedin{d
Contrasemneazd
Secretar general,

Nagy Attila

ft,\l

Art.Z. Aprobd bugetul de cheltuieli pe anul2olg pentru activitili
autofinanlate din venituri proprii gi subvenfii ain bugetuflocal in suma total6 de
865.000 lei.

Art.3. Aprobd utilizareaexcedentului in suma totald 2.276.127 lei, astfel:- l'976'127 lei. p_entru finanfarea secliunii de dezvoltare cu scopul finantirii
unor investilii de interes local.

- 300'000 lei pentru acoperirea temporard, agolurilor de cas6 provenite din
decalaje intre veniturile Ei cheltuielile secliunii de fulclionare
Art'A' Defalcarea sumelor din bugetul local este prevd zutd,inanexa laprezenta

hotirdre.
Art.S. De aducercalaindeplinire a prevederilor prezentei hot6r6ri rdspunde

consilierul contabil al primdriei.

OliC K e s eri i $atalin Gyongyi/,//--//// -/'IzlL<,--


