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PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul2019

Primarul comunei F0ntdnele
Avind in vedere prevederile art.38 (2) litera "d"din Legea nr.2l5l200l,privind

admin istra{ia publ icd local6, republicat5;
In conformitate cu prevederile art.l6 din Legea nr.500/2002,privind finan[ele publice

locale;

findnd cont de proiectul a bugetului de stat pe anul 2019
Se propune aprobare bugetului pe2019 conform legea27312006

in temeiul art.45 alin. (6) din Legea nr.2l5l2O0l,privind administratia publica
local6,republicatl

Propune:

Art.l.Se aprobd Bugetul de venituri qi cheltuieli pentru anul 2019, conform anexei,
care face parte integrantd din prezenta propunere cu urmdtorii indicatori principali:

Lei
Nr.
Crt. Denumirea Indicator

Cod Ind
Program 2019

I Venituri proprii de la pers lizice ;i pers juridice 1.378.1 r 9

2 Cote def. Din Impozitul pe venit 040201

J Sume alocate din cote def. Imp. Venit ptr.
Echilibrare

010201

4 Sume defalcate din TVA,
din care:

110202 707.000

5 Sume def. Din TVA ptr. Echilibrare Buget,
Din care:

110206

6 Subven(ii de la alte bugete,
din care:

4202

7.1 Subvenlii pentru incilzirea loc. 420234

7.2 Subvenlii de la buget de stat ptr. Finanlarea sdn6tSlii 420241

t.5 Finantarea Programului National de Dezvoltare
Locala

420265

TO'IAL VENITURI conl. anexci 2.385.119

TOTAL CHELTUIELI 2.385.119



TOTAL VENITURI sectiunea de functionare 2.385.119

TO'IAL CttEl,TUll![,I sectiunea dc functionare 2.385.r19

TO'[AL VENITUIII scctiunea dc dezvoltare 1.976.128

TOTAL CHELTUIELI sectiunea de dezvoltare 1.976.t28

Deficitul secfiunii cle dezvoltare acoperit din
excedentul anului 2018

Se aprobd - Cheltuieli Secliunii de Funclionare 2.385.119 lei
- Cheltuieli Secliunii de Dezvoltare 1.976.128 lei

Art.2.Se aprobd bugetul activitdtii autofinanJate, conforrn anexei,care face parte

integrantb din prezenta, cu urmdtorii indicatori: 825.000 lei

- silvicultLrra

Cheltuieli

825.000 lei

Propus

Total venit : 825.000 lei
Total cheltuieli : 825.0001ei

Art.3. Repartizarea excedentului anului 201 8:

Total excedent: 2.276.128lei
Finan{are sectiune de dezvoltare 2019 : 1.976.128 lei

Art.4.Ordonatorul principal gi compartimentul financiar vor duce la indeplinire
prevederile prezentului proiect.

Primar,
Ing. Varga Jozsef ..,


