ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 25/2019
Privind aprobarea bugetului general al comunei Valea Crişului
pentru anul 2019
Consiliul local al comunei Valea Crişului, judeţul Covasna,
Întrunit în şedinţă publică ordinară din data de 12.04.2019,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre iniţiat de primarul
comunei Valea Crişului, raportul
compartimentului financiar-contabil din cadrul Primăriei comunei Valea Crişului, raportul de
avizare al comisei de specialitate, precum şi avizul secretarului comunei.
- adresa emisă de directorul executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Covasna
nr. 3388/21.03.2019, Decizia nr 2/20.03.2019 și Decizia nr 3/20.03.2019 privind repartizarea
pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale precum și repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a
sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate
la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor pe anul 2019;
- adresa emisă de directorul executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Covasna
nr 3889/03.04.2019, Decizia nr 5/02.04.2019 privind repartizarea pe unități administrativteritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor pentru finanțare de bază a
unităților de învățământ preuniversitar de stat.
- adresele emise de directorul executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice
Covasna nr. 3320/19.03.2019 și nr 3366/20.03.2019 privind estimarea impozitului pe venit și
a veniturilor proprii /veniturilor din cote defalcate din impozitul pe venit pentru anii 20202022
- Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr 41/2019 privind repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale a cotei de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de
stat în anul 2019 în limita sumei de 28.492 mii lei, reprezentând fond la dispoziția Consiliului
Județean Covasna
-Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr 42/2019 privind repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale a cotei de 17,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul
de stat în anul 2019 pentru echilibrarea bugetelor locale, a estimărilor sumei de 20% din cota
de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anii 2020-2022,
-Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr 43/2019 privind repartizarea sumelor
defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile
județene și comunale și estimările pentru anii 2020-2022.
-parcurgerea procedurii prevăzute la art. 39 alin.3 din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
În baza prevederilor Legii nr 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019

În temeiul art 45 alin (2) lit a şi art. 115 alin. (1) lit b din Legea nr 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 . Se aprobă bugetul general al comunei Valea Crișului pe anul 2019, pe total și pe
secțiuni de funcționare și de dezvoltare, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă utilizarea excedentului rezultat din anii precedenți, în sumă de
4.451,36 mii lei, pentru secțiunea de dezvoltare a bugetului local, în forma prezentată
conform anexei nr.4 la prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă Programul de investiții pe anul 2019, conform anexei nr.5 la prezenta
hotărâre.
Art.4. Anexele 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei
Valea Crișului și Compartimentul de contabilitate din cadrul Primăriei comunei Valea Crișului.
Valea Crişului, la 12.04.2019
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PARA MAGOR-RÓBERT
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