
ROMANIA

JUDETUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CAMARZANA

HotirArea nr.15
cu privire la aprobarea bugetului de venituri gi cheltuieli

al comunei Clmirzana, pe anul 2019 gi aprobarea listei de investilii

Consiliul Iocal al comunei Cimdrzana
Avind in vedere:

- Expunerea de motive a primarului comunei Cimdrzana,
- Raportul de specialitate al compartimentului de resort,
- Prevederile Legii 50/15.03.201-9 a bugetului de stat pe anul 2019;
- Adresa nr. 84/25.03.2019 a Consiliului fudelean Satu-Mare, inregistrati la Primiria

Cdmirzana cu nr. 1022/28.03.2019, privind aprobarea repartiz5rii pe unitdli
administrativ-teritoriale a cotei de L7,50/o din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor Iocale estimat a fi incasatin anul 2019, precum gi a sumelor defalcate din taxa
pe valoare adeugati pentru echilibrarea bugetelor locale,

- Legea nr.273/2006 privind finanlele publice locale, cu modificirile gi completdrile
ulterioare,

- Prevederile art.36 alin.(2) lit. "b", art.36 alin.(4) lit. "a" din Legea Nr. 215/2001 a
administraliei publice locale, republicati, cu modificdrite gi completirite ulterioare

in temeiul prevederilor art. 45 alin.[2] Iit."a", art. 115 alin. [1) lit. "b" 9i art. 117 alin. [1] tit. 
,.a,, din

Legea Nr. 2L5/2001 a administraliei publice locale, republicati, cu modificlrile gi completdrile
ulterioare;

HOTARA$TE

Art. 1. Se aprobi bugetul de venituri gi cheltuieli al comunei Clmirzana pe anul 2019 conform
anexei nr. 1 care face parte integranti din prezenta hoterare,

Art.2. Se aprobi lista de investilii a comunei Cimirzana pentru anul 201.9 conform anexei nr.2
care face parte integranti din prezenta hotirAre,

Art.3. Cu ducere Ia indeplinire a prezentei hotlrAri se incredin;eazi primarul, contabilul
primiriei Cdmlrzana gi directorul tcolii din comuna Cimirzana.

Art.4. HotirArea se va aduce Ia cunogtinfa publicl prin afigare la sediul Primlriei Cdmlrzana 9i
prin publicarea pe pagina de internet a Primiriei gi se va comunica la: lnstitulia
Prefectului - Judelul Satu Mare, primarul comunei Cimlrzana, contabilul primdriei
Cdmirzana gi directorul $colii Gimnaziale Cimdrzana.

.2019

Pregedinte de 9edin1i,
consilier,

Dobras loans*
Contrasemneazi,

Secretar,
Honca Cristkra-Mariana

tw,-
Prezenta hotirare a fost adoptate cu respectarea din Legea 215 /2OOl (r1), modifica$ ti completate

Pentru:8 impotrivS: 0 Abfinere:1Totalconsilieri: 10 Prezenfi: 9 Absen!ir 1



Anexa nr.l- IaHCL 15 /201.9

BUGETUL DE VENITURI $I CHETTUIELI AL COMUNEI CAMARZANA PE ANUL 2018

Art'1 Bugetul Local al comunei Cdmlrzana pe anul 20L9, pe partea de venituri este de 3.174.500 lei gi
se compune din:
I. Venituri proprii
II. Cote defalcate din impozitul pe venir (04.02.01)

III. Sume alocate de Consiliul Judefean si Directia Finantelor publice SM
pentru echilibrarea bugetelor locate din cotele defalcate
din impozitul pe venit (O4.O2.O4')

IV.Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugatd pentru
descentralizate la nivelul comunelor (l1.,OZ.OZ)

pentru finantarea cheltuielilor

V.Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugatd pentru echilibrare (11.02.06)

VIL Venituri din capital (39.02.01)

- art.51.02.10 - cheltuieli de personal
- art.57.02.20 - cheltuieli materiale
- art.51.02.71- cheltuieli de capital

Cap.54,02, Alte servicii publice generale - 5.000 lei din care:
- art 54.02.20 - cheltuieli serviciu situalii de urgenle

Cap. 65.02. InvifimAnt - 91.000 lei din care:
- afi.65.02.20 - cheltuieli materiale gcoald
- art.65.02.59 - burse
- att.65.02.71, - investitii

Cap.66.O2. Sinitate- 30.000 lei din care:
- art.65.02.7I - invesrilii

Cap.68.02. - Asiguriri gi asistenti sociaH - 1.270,000 lei din carer
- art.68.02.10 - drepturile asistenlilor personali
- art.68.02.57 - indemnizatii lunare si ajutoare de incalzire

Cap.7 O,O2.- Locuinfe,servicii 9i dezvoltare publici - S30.000 lei din care:
- art.7 0.02.20 - pentru iluminat public in comuni
- art.70.02.7 ! - investitii

479.000 lei
53.000 lei

313.000 lei

45.00O lei

2.205.000 lei

79.000 lei

Art.2 Bugetul Local al comunei Cdmdrzana pe anul 2019, pe partea de cheltuieli este de 3.651.S80
lei mai mare cu 477.089 lei fata de veniturile, acesta reprezentand excedentul financiar al anului
2018.
Cheltuielile pe partea de functionare sunt de 2.887.500 lei, iar pe partea de dezvoltare sunt in valoare
de 764.080 lei, repartizate pe capitole de cheltuieli dupa cum urmeaza:

Cap. 51.02. Autoritifi publice gi acliuni externe - 1.211.580 lei din care:
924.500 lei
228.000 lei

59.080 lei

5.000 lei

60.000 lei
6.000 lei

25.000 lei

30.000 lei

1.150.000 lei
1-20.000 lei

60.000 lei
470.000Iei



Cap.7 4.O2. Salubritate - 45.000 lei din care:
- art.7 4.02.20 - cheltuieli materiale

Cap.B4,O2. -Transporturi - 469.000 lei din care:
- art.84.02.20 -bunuri gi servicii
- arr..84.02.7 L -investilii

Cdmdrzana la 23.0 4.20 79

45.000 lei

289.000 lei
180.000 lei

Pregedinte de gedin;5,
consilier,

Dobras IoanM
Contrasemneaze,

Secretar ,

Honca Crisfla-Mariana

't(f*


