
R.OMANIA
JUDETUL MURE$
COMUNA FANTANE,LL,
CONSILIUL LOCAL

comunale,
Avdnd in vedere Prevederile

Legea finanlelor Publice locale,cu
prev. art. 7 din Legea nr. 5212003

H O T A R A R E A NT.II
din 9 aPrilie 2019

privind aprobarea bugetului local pe anul 2019

Consiliul local comunal FAntdnele, intrunit in qedin{E ordinar[ din 09'04.2019,

Av6nd in veclere prevederile t.egii nr.50 12019 Legea bugetului de stat pe arlul

2019
AvAnd in vedere expunerea de rnotive a primarului comunei, r'eferatul

consilierului contabil al primariei comunei FAntdnele ;i raportul de avizare a comisiei

de specialitate din cadrul Consiliuir"ri local FAntdnele

Av6nd in vedere Decizia nr.6275121.03.2019 al $efului AJl',P Mureq

repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanlarea cheltuilelor descenttahzate

la nivelul comunelor, oragelor qi municipiilor, precum Ei Hotirdrea Consiliului

Judelean Mureq nr. 26122.03.2019 privind aprobarea reparlizdtii pe anul 2019 a

sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale ale U.A.l'. din jude{ul Mureq qi a sumelor

defalcate din TVA destinate finanlarii cheltuielilor privind drumurile judefene qi

art.l9 alin.(1) lit.a, art". 39 al Legii nr.27312006

modit-rcdrile qi corrtpletSrile r-rltcrioare, respectiv

privind transparenla clecizionald in adnrinistraiia

public6, r.r----- 
in temeiul art.36 alin.(t) qi (4) litera a) din Legea nr.21512001 privind

administralia publicd locald, republicatd, cu modificirile qi completdrile ulterioare

HOTARE$TE:

Art.l. Se aprobd bugetul local al comunei F6ntdnele pe anul 2019,la partea cle

venituri qi la partea de cheliuieli in sumb totali de 13.615.127 lei, dupd cum urmeazd :

VENITURI TOTALE 13'615J27 lei , din care

- Sume defalcate din TVA pt. finanlarea cheltuielilor descentralizate -- 1 1.02.02 "-

276.000lei
- Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale - I1.02.06 -

2.395.000 lei
- Sume defalcate din TVA pentru drumuri comunale -11'02.05 -- 1 1'000 lei

- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea

bugetelor locale -04.02.04 - 850.000 lei

- Cote defalcate din impozittrl pe venit - 04.02.01 - 540.000 lei

- Venituri ProPrii - 1.204.000 lei

- Excedent buget local din 2018 - 40.02.14 -1.976.127 lei
V6rs6mint. Ji, veniturile qi/sau disponibilitatile instituliilor publice-36.02.05-

400.000 lei
- Finanfarea Programului Nagional de Dezvoltare localE.- 42.02.65- 5.1 I 0.000 lei
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- Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurald (FEADR)- 480204- 597.500 lei

- Sume repartizate din Fondul aflatla dispozilia Consiliului Jude{ean -
cod.040205- 1 65.000 lei

- Planuri qi regulamente de urbanism-cod. 420205-18.000 lei

- Sume alocate din bugetul AFIR pentru suslinerea proiectelor dn PNDR 2014-

2020 - co d.43 023 l -7 2 . 5 00 lei

CHELTUIELI TOTALE
- Cheltuieli de personal - 10 - 2.595.000 lei

- Bunuri qi servicii - 20 - 1.721.127 lei
- Asistenld sociald- 57 - 362.000 lei
- Alte cheltuieli - 59 - 136.000 lei
- cheltuieli de capital - 70 - 6.026.000 lei
- Program FEADR - 58.04 -2.715.000 lei

- Fond de rezerva- 50.04- 60.000 lei

13.615.127 lei , din care

Art.2.Aprob6 bugetul de cheltuieli pe anul 2019 pentru activitdli autofinan{ate

din venituri proprii qi subvenlii din bugetul local in suma totald de 865.000 lei.

Art.3. Aprobd utilizarea excedentului in suma total[ 2.276.127 lei, astfel:

- 1.976.127 lei pentru finanlarea secliunii de dezvoltare cu scopul finanlErii unor

investilii de interes local.
- 300.000 lei pentru acoperirea temporard a golurilor de casd provenite din

decalaje intre veniturile gi cheltuielile secliunii de funclionare

Art.4. Defalcarea sumelor din bugetul local este prevbzullin anexa laprezenla

hotdr6re.
Art.S. De aducerealaindeplinire a prevederilor prezentei hotdriri rSspunde

consilierul contabil al primdriei.
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