ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
MUNICIPIUL FETEŞTI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

Nr.122/01.04.2019

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului local al Municipiului Feteşti pe anul 2019

Consiliul Local Municipal Feteşti, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Feteşti;
-Raportul Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Feteşti;
În conformitate cu:
-prevederile Legii nr. 50/2019, legea bugetului de stat pe anul 2019;
-prevederile art.1, art.4, art.5, art.19 alin.(1) şi art.20 alin.(1) lit.a) din Legea 273/2006, privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a), art.63 alin.(1) lit.c), alin.(4) lit.b ) şi art. 45 alin.(2) din
Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.Se aprobă bugetul local al Municipiului Feteşti pe anul 2019, conform Anexei nr.1- bugetul
general al unităţii administrativ-teritoriale pe anul 2019; Anexei nr.2- Lista de investiţii pe anul 2019;
Anexei nr.3- bugetul activităţilor autofinanţate pe anul 2019; Anexei nr.4- bugetul Spitalului Municipal
Anghel Saligny Feteşti şi programul de investiţii pe anul 2019
Art.2.Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de primarul municipiului prin serviciile subordonate.

Iniţiator:PRIMAR,
Sorin Gafiţoi
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EXPUNERE DE MOTIVE

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 a finantelor publice locale, asa cum a fost
modificata prin O.U.G. nr. 63/2010, veniturile proprii ale bugetului local nu pot fi prevazute decat la nivelul
realizarilor din anul precedent.
Bugetul autoritatilor publice locale se structureaza in doua sectiuni: sectiunea de functionare si
sectiunea de dezvoltare, in sensul ca se asigura cheltuielile pentru functionarea institutiei si daca mai raman
resurse financiare acestea vor fi alocate pentru investitii.
De asemenea o alta prevedere extrem de importanta a Legii bugetului de stat este aceea ca, in
principiu prioritara este asigurarea cheltuielilor pentru functionarea institutiei si a tuturor entitatilor si
activitatilor conexe.
Proiectul de buget pentru anul 2019 cuprinde la capitolul venituri resursele financiare din taxele si
impozitele locale, sumele preliminate a se realiza din cota de 60% din impozitul pe venitul global din raza
administratiei financiare locale, sumele preliminate a fi primite de la bugetul de stat pentru acordarea
ajutorului pentru incalzirea gospodariilor populatiei, pentru finantarea asistentei medicale scolare si
comunitare si pentru finantarile proeictelor de investitii contractate si prevazute a se realiza din fonduri
europene si guvernamentale.
Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 este detaliat la venituri si cheltuieli astfel cum este
prezentat in anexe.
La determinarea cheltuielilor de personal s-au avut in vedere statele de personal pe functii si nivelele
de retribuire prevazute de legile privind salarizarea personalului bugetar, urmarindu-se acoperirea drepturilor
legale in vigoare la aceasta data si previzionarea tuturor contributiilor fata de bugetul de stat si bugetele de
asigurari sociale ce revin autoritatii publice locale in calitate de angajator.
La cheltuielile cu bunurile si serviciile s-au avut in vedere realizarile din executia bugetara a
exercitiului financiar al anului 2018, angajamentele legale si platile restante ramase precum si necesitatea
acoperirii utilitatilor pentru buna desfasurare a activitatii sectiunii de functionare (iluminat public, consum
propriu de energie electrica si termica, apa si canal, etc.).
In ceea ce priveste sectiunea de dezvoltare pe anul 2019 in conformitate cu sumele alocate conform
Listei de investitii, sunt propuse a fi finantate obiectivele defalcate pe capitole si trimestre.
Totodata propun spre analiza si aprobare, Lista de investitii anexa la bugetul local, precum si bugetul
activitatilor autofinantate si bugetul Spitalului Municipal Anghel Saligny Fetesti.
Avand in vedere prevederile Legii nr. 50/2019, privind bugetul de stat pe anul 2019, ale Legii nr.
273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, in calitate de ordonator
principal de credite, va supun spre aprobare proiectul bugetului local pe anul 2019.

Primarul Municipiului Fetesti,
Sorin GAFIŢOI

