ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
COMUNA JOSENI
PRIMAR

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea bugetului general al
unitifii administrativ teritoriale Clomuna Joseni
pe anul 2019 qi estimiri pentru nnii2020-2022

Consiliul local Joseni, intrunit in qedinla ..... in data de ........2019,
Avdnd in vedere: proiectul de hotdrdre ini!ia1, de dl. primar, privind aprobarca
bugetului general al unit6{ii administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2019 gi estimdri
pentru anri2020-2022;
Expunerea de motive al primarului nr. ......./2019 privind aprobarea bugetului general
al unitdfii administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2019 qi estimdri pentru anii20202022;

Referatul compartimentului de specialitate nr. .....,..12019 privind aprobarea bugetului
general al unitdlii administrativ teritoriale Comuna Joseni pe anul 2019 qi estimdri pentru
anri2020-2022;
Raportul,lomisiei de specialitate activitdti economico-financi ard nr. .... 12019 ;
Adresa ...., Administraliei Judefene a Finanlelor Publice Harghita, Serviciul de
Sintez6 qi Asistenla Elabordrii qi Execuliei Bugetelor Locale, privind repartizarea pe trimestre
a sumelor defalcate din taxa pe valoare addugatd qi a cotei de 17,5%o din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2079,
Dispozilia nr. ....12019 al A,N.A.F D.G.R.F.P Braqov, A.J.F.P Harghita privind
aprobarea repart).zdrir pe UAT a sumelor defalcate din TVA pentru finanfarea cheltuielilor
descentralizatela nivelul comunelor, oraqelor, municipiiJLor pe anul 2019;i estimdri pe anii
2020-2022; a sumelor defalcate din TVA petru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019 qi
estimdri pentru anii 2020-2022; repartizarca pe UAT din judeful Harghita a cotei de 18,5 %
din impozitul de venit, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anii 2020-2022;
Adresa .,...., prin care comunicd extras din Hotdrdrea Consiliului Judelean Harghita nr.
......12019 privincl estimdrile pentru anii 2020-2022 - a2A Yo din sumele defalcate din taxa pe
valoare addugatar pentru echilibrarea bugetelor locale, respectiv a 20 Yo din sume aferente
cotei de ).8,5 oA ilin impozitul pe venit;
JinAnd cont de:
- prevederile art. 120 alin.(l) arl. I2I alin. (1) qi. alin. (2) din Constitulia Romdniei,
republicatd;
- prevederile art. 3 qi 4 din Carta europeand a autonomiei locale, adoptatd la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratifrcatd,prin Legea m.19911997;
- prevederile art, 7 alin. (2) din Codul civil;
- prevederile Legii nr, 5012019 Legea bugetului de stat pe anuI20l9, precum a
Legii m. 21312),006 - privind finantele publice locale, cu modi.flrcdrile gi completdrile
ulterioare;
- prevederile Legii nr.22712015 - privind codul tfiscal cu modificdrile qi completdrile
ulterioare; preverderile H.G. nr.I/20I6 - pentru aprobarea normelor metodologice de
aplicare a Legii tw.22712015, privind codul fiscal, cu modificlrile gi completdrile ulterioare;

Luand in considerare prevederile Legii nr. 5212003, privind transparenla decizionald
in administralia publicd local6; prevederile art.3 din Carta europeand a autonomiei locale,
adoptatd la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificatd priin Legea nr.l99l1997;
Jindnd seama de prevederile art.40 qi urm. al Cap.V, Sec{iunea 1, din Legea nr,
2412000 privind normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea actel.or normative,
republicatd,

Intemeiurl afi.45 alin.(2)lit.a, afi.36,alin.(l) ,qiart.36,alin. (2)lit. bqialin.(4)
alin.(l) lit. b - din Lege a .nr. 21512001 - privind administrafia.
,lrt.
publicd 1oca16, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, consiliul local al
a, coroborat cu art. i 15

comunei Joseni,

HoTARA$rE
Art. 1. Srl aprobd bugetul general al comunei Josr:ni in suma de 28.055,10 mii lei la
venituri qi exceclentul din anii anteriori 5.234,00 mii lei, qi in suma de 33.289,10 mii lei
la cheltuieli, co.nform anexei nr. I (buget general).
Art.2. Se aprobd bugetul local detailat la venituri pe capitole qi subcapitole in
suma de 27,251),00 mii lei, qi excedentul din anii anteriori in suma de 4,731,00 mii lei, qi
la cheltuieli pe capitole, titluri gi articole de cheltuieli qi subcapitole in sumer de 3L996,00
mii lei, conform anexei nr, 2 (buget local).
Art. 3. Se aprobd bugetul finantat din venituri proprii qi subventii din bugetul local in
sumade 494,80 miilei la venituri qiexcedentulaniiprecedenfiinsuma d,e 497,00miilei,
qi 991,80 mii lei la partea de cheltuieli pe capitole, , subcapitole, titluri qi arlicole de
cheltuieli conform anexei nr. 3 (bugetul finantat din venituri proprii qi subventii).
/:t'.. 4. lie aprobd bugetul imprumuturilor interne in suma de 301,30 mii lei la
venituri qi 301,30 mii lei lapartea de cheltuieli pe calritole, subcapitole, titluri qi articole
de cheltuieli conform anexei nr. 4.
Art. 5. Sie aprobd listele de investi{ii pentru anul 2019 in valoare totald de 26.813,69
mii lei, conform anexei nr. 5
-din bugetul local - investilii 2.959,00 mii lei,
-din bugetul Local pentru proiecte cu finan{are din fonduri externe nerambursabile FEADR
in valoare de 23.'353,39 mii lei.
-din bugetul finantat din venituri proprii gi subvenlii din bugetul loca.l, proiecte cu
finanlare din fonduri externe nerambursabile FEADR, in valoare de 200,00 mii lei.
- din bugetul imprumuturilor interne in valoare de 301,30 mii lei
{rt. 6. Sie aprobb utilizarca excedentului din anii precedenli atdt din bugetul local,cdt
;i din bugetull finantat din venituri proprii qi subvenfii.
Din excedent in bugetul local,al Comunei Joseni:
- pentru finantarea secliei de dezvoltare 4.737 ,00 mii lei;
Din bugetul finantat din venituri proprii gi subventii al comunei Joseni:
-pentru finanlareil secliunii de funcfionare a Comunei Joseni 20,00 mii lei;
-pentru finantareil sectiei de dezvoltare 200,00 mii lei;
Din excedentul bugetul bugetul finan{at din venituri proprii gi subvenJii al Liceului
Tehnologic Sover Elek Joseni,
- pentru finanlarea secliunii de func{ionare a Liceului Tehnologic Sover Elek Joseni 277,00
mii lei.
Art, 7. lSe aprobd numdrul de personal permanent Ei temporar precum qi fondul
salariilor debazS, conform anexei nr. 6,
Art, 8. Anexele nr. 1-6 facparte integrantddinLprezenta hotdrare.
Art. 9. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotdrari se insdrcineaza primarul
comunei Joseni, precum gi compartimentul de resort din cadrul aparatului propriu al
primarului,

Art.10. )\ezenta hotdrdre se comunicd Prefectului Judeful Harghita, Primarului,
qi se va aduce la cunoqtinf[ publicd prin afiqare la sediul

Compartimentului contabil,
Primdriei.
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