
  
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  TEACA 

 
    

 HOTĂRÂRE         

         privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Teaca  pe 

anul  2019 

 

             

Consiliul Local al Comunei Teaca, întrunit în ședință ordinară în data de 19.04.2019 

 

Având în vedere: 

    -raportul  compartimentului de specialitate  din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

nr.2736 din 29.03.2019; 

 - expunerea de motive a primarului  nr.2737 din 18.04.2019; 

    - Decizia nr. 3/2019 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Bistriţa Năsăud privind 

repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugata  pentru 

echilibrarea bugetelor locale si a sumelor alocate din cote defalcate  din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale, a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugata pentru finanțarea 

cheltuielilor descentralizate  la nivelul comunelor , orașelor si municipiilor destinate finanțării 

drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav si indemnizațiile lunare, finanțarea 

ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibili petrolieri, pentru plata 

stimulentelor educaționale  acordate  copiilor din familii defavorizate  in scopul stimulării participării in 

invatamantul preșcolar, a drepturilor copiilor cu cerințe  educaționale speciale integrați in invatamantul 

de masa, a sumelor destinate finanțării serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor de sub 

autoritatea consiliilor locale  ale comunelor orașelor si municipiilor, a finanțării creșelor , acordarea 

suportului alimentar, a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugata pentru finanțarea cheltuielilor 

descentralizate  la nivelul județului, a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugata pentru drumuri pe 

anul 2019 si estimările pentru anii 2020-2022; 

 - Scrisoarea-cadru nr.463921/2018  a Ministerului Finanțelor Publice  privind contextul 

macroeconomic, metodologia de elaborare  a proiectelor de buget pe anul 2019 și a estimărilor pentru 

anii 2020-2022 precum și limitele de cheltuieli stabilite de ordonatorii principali de credite; 

- Hotărârea Consiliul Județean  Bistrița-Năsăud   12/2019 privind repartizarea pe unitati 

administrativ teritoriale a cotelor defalcate din impozitul pe venit, a sumelor alocate din cote defalcate  

din impozitul pe venit  și a sumelor defalcate din TVA pentru echilibratea bugetelor locale și a sumelor 

din fondul la  dispoziția Consiliului Județean pe anul 2019; 

- Anunțul nr.2738 din 29.03.2019 referitor la  afișarea proiectului de hotarare privind bugetului 

local de venituri şi cheltuieli al Comunei Teaca  pe anul 2019; 

           -  procesul-verbal  de  afişare a proiectului de hotarare  nr.2739 din 29.03.2019; 

    

  În conformitate cu prevederile: 

 - Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale ,cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Legii bugetului de stat pe anul 2019 nr.50/2019; 

   

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) lit.a), art.63 alin.(1) 

lit.c), alin.(4) lit.a) şi b) și art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 

republicată,cu modificarile si completarile ulterioare,     

 

     HOTĂRĂȘTE: 

 

 



 

 

Art.1.(1) Se  aprobă bugetul general centralizat de venituri şi cheltuieli  al comunei Teaca pe 

anul 2019, la venituri în sumă de 27261 mii lei, la cheltuieli în sumă de 27577   mii lei, conform anexei 

nr.1(cod formular 11). 

            (2) Aprobarea bugetului  general centralizat de venituri şi cheltuieli al comunei Teaca   pe anul 

2019 s-a făcut cu respectarea prevederilor art.14 alin.7 din Legea nr.273/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

            (3) Se aprobă  utilizarea excedentului bugetului local al Comunei Teaca din anul 2018 în sumă 

de 292 mii lei pentru finanţarea sectiunii de dezvoltare al bugetului local în anul 2019. 

            (4) Se aprobă utilizarea excedentului bugetului  de venituri proprii şi subvenţii al comunei Teaca 

în sumă de 24 mii lei ( din care 0 mii UMS Teaca şi 24 mii lei Liceul CR Vivu Teaca) pentru finanţarea  

secţiuni de funcţionare  a celor două instituţii subordonate  mai sus menţionate în anul 2019. 

      Art.2.(1) Se aprobă  bugetul  local detaliat la venituri pe capitole  şi subcapitole , şi la cheltuieli 

pe capitole , titluri , articole de cheltuieli , subcapitole şi paragrafe pe  anul 2019 , la venituri în sumă de 

27197 mii lei, la cheltuieli  în sumă de 27489  mii lei, conform anexei nr.2 (cod formular 11/01). 

               (2)Se aprobă bugetul local detaliat la venituri  pe capitole şi subcapitole  şi la cheltuieli pe 

capitole , pe secţiuni , titluri, articole de cheltuieli, subcapitole şi paragrafe (cod formular 11/06), după 

cum urmează: 

 a) sectiunea de funcţionare cu venituri în sumă de 5631  mii lei şi cheltuieli în sumă de 5631 mii lei; 

 b) secţiunea de dezvoltare  cu venituri în sumă de 21566 mii lei si cheltuieli în sumă de 21858 mii lei; 

      Art.3.(1) Se aprobă bugetul instituţiilor  publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii  şi subvenţii pe anul 2019 , la venituri în sumă de 154   mii lei,la cheltuieli  în sumă de 

178  mii lei, conform anexei nr.3(cod formular 11/02). 

           (2) Se aprobă  bugetul instituţiilor publice şi activităţilor  finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii pe anul 2019,pe secţiuni după cum urmează: 

   a) sectiunea de funcţionare  cu venituri în sumă de 154 mii lei şi cheltuieli în sumă de  178 mii lei 

            Art.4. Se aprobă programul de investiţii publice pe anul 2019 pe grupe de investiţii şi surse de 

finanţare conform anexei nr.4. 

           Art.5. Se aprobă fişa obiectivului, proiectului şi categoriei de investiţii conform anexelor din 

buget. 

           Art.6. Anexele nr.1,2,3 şi 4 fac parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

           Art.7. Prezenta  hotărâre intră în vigoare la data aducerii la cunostinţă  publică prin afişare la 

sediul consiliului local şi pe sit-ul primariei. 

          Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  primarul comunei Teaca şi  

biroul contabilitate, finante publice. 

          Art.9. Prezenta hotărâre  a fost  adoptată cu  14   voturi ,,pentru”  din 14   consilieri prezenţi, din 

15 consilieri în funcție . 

          Art.10. Prezenta hotărâre  se comunică prin intermediul  secretarului  comunei cu: 

          -Instituţia Prefectului –Judeţul Bistriţa-Năsăud 

          -Primarul Comunei Teaca 

          -Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud 

          -Biroul contabilitate, finante publice  
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Nr.37 din 19.04.2018 


