
CONSILIUL LOCAL ALLINU
JUDETUL VALCEA

Privitoare ra: 
' HOTARAREA NR' 23

aprobarea bugetului local pe anul 2019

Consi\iu\ Loca\ Alunu, ludetu\ \ a\cea, intrunit in sedinta ordinarb din data de
19 .04 .2019 , la care pariicipd un numdr de 1 3 consilieri din totalul de 1 3 consilieri in
funclie;

AvAnd in vedere Hotdrdrea Consiliului Local Alunu nr. 16106.03.2019, prin
care d-na Bumbar Denisa-Maria a fost aleasi preqedintele gedinlei pe o perioad[ de
tret )ufi;

AvAnd in vedere:
- referatul intocmit de d-na Ungureanu Eugenia, inspector tn cadrul

compartimentului contabilitate qi inspectie fiscald din cadrul aparatului de

specialitate aI primarului com. Alunu, Judeful V61cea, inregistrat sub nr.
4416/11.04.2019, prin carc propune aprobareabugetului local a7 comunei Alunu, pe
anul 2019;

- expunerea de motive inregistratd sub nr.44l7 din 11.04.2019, intocmitd de
primarul comunei Alunu, Judelul V6lcea;

Avand in vedere raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului
Local Alunu, Judetul Valcea;

Tinand seama de raportul de avizare sub aspectul legalitatii a proiectului de
hotarare intocmit de secretarul comunei;

Ydzdnd cd sunt respectate prevederile art.7 din Legea nr. 5212003 privind
transparenta decizional5 in administralia publicS, conform procesului-verbal de
indeplinire a procedurii de transp aren[d decizionall, nr.3845101.04.2019;

In conformitate cu prevederile art.36 alin. (4), lit. <a> din Legea nr.
21512001, privind administralia publicd local6, republicatd,; Legea bugetului de stat
nr. 5012019 ; art. 19, alin. (1), art. 36, alin. (1) din Legea nr. 27312006 privind
finanlele publice locale cu modificdrile qi completirile ulterioare;

In temeiul art. 45 alin.(l) din Legea nr. 21512001 privind administratia
publica locala, cu un numir de 13 voturi pentru, adoptd urmatoarea:
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Art.l. Se aprobd bugetul local pe anul 2019, dupa cum urmeazb:
SURSA A- Integral de la buget.
Total venituri, din care:
- venituri proprii
- TVA
- subventii
- impozit pe venit
-FEADR(prefinan{are)

12.643,55 mii lei;
7135,05 mii lei;
2776,50 mii lei ;

80,00 mii lei ;

2252,00 mii lei;
400,00 mii lei;



Cheltuieli totale din care: - 12.643,55 mii lei;
- administratie - 5820,i90 mii lei;
- alte servicii publice-fond de rezewd - 10,00 mii lei;
- Invatamant ; - 518,50 mii lei;
- Sdndtate 45,70 mii lei;
- Cultura - 493,70 mii lei;
- Asistenta sociala - 3445,80 mii lei ;

Din care :

Art.58.04.02 - 400,00 mii lei ;

Art.58.04.03 - 117,00 mii lei ;

- Gospodarire locala - 922,70 mii lei;
- Transporturi - 1313,55 mii lei;
- alte actiuni economice - 72,70 mii lei.
SURSA E-Activitili finan{ate integral din venituri proprii.
Total venituri, din care: - 55,00mii lei;
- Venituri din concesiuni qi ?nchiriere - 29,00 mii lei;
- Alte venituri - 26,00 mii lei.
Total cheltuieli, din care: - 55,00 mii lei
- Cdmin Cultural - 22,50 mii lei
- Spatiul Recreere - 32,50 mii lei
SURSA G- ActivitSli finanlate din venituri proprii gi subvenlii:

Total venituri, din care : - 839,40 mii lei;
-Venituri prestdri servicii - 798,00 mii lei;
- Alte venituri din prestari servicii - 41,40 mii lei;

Total cheltuieli, din care: - 839,40 mii lei;
-Servicii si dezvoltare publicd - 827 ,80 mii lei;
-Alte servicii in domeniile locuintelor,
serviiilor qi dezv.comunale - 11,60 mii lei.

Art.2.Se aprobi lista obiectivelor de investi{ii pe anul 2019 cu
finanlare parliald, sau integrald de la bugetul local, conform anexei, care face parte
integrantd din prezenta hotdrdre.

Art.3 Se aprobd utilizarea din excedentul bugetului local pe anul 2018-Sursa
A, e sumei de 190.489,67 lei, dupd cum urmeaza:

- 155.000 lei pentru obiectivul "Lucriri de consolidare qi refacere platform
Drum Comunal DC I I I Roqia-Roqia de Amaradia, punct La Dumbrav6";

- 6.000 lei pentru obiectivul " Refacere Ramp6 Acces Podul din satul Igoiu,
punctul Laz";

- 29.489,67 lei pentru acoperirea golurilor temporare de casd ale secliunii de
funcfionare.

Art.4. Se aprobS utilizarea din excedentul bugetului local pe anul 2018-Sursa
E, a sumei de 14481,95 lei, pentru secliunea de funcfionare qi a sumei de 8000 lei
pentru secliunea de dezvoltare.

Art.5.Primarul localitatii Alunu, Judetul Valcea va asigura aducerea la
indeplinire a prevederilor' prezentei hotarari, informand Consiliul Local asupra
modului de indeplinire.
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Art.6. Prezenta hotarare se va comunica: Iirstituliei P6;Qctului-Jude{ul
Valcea, Directiei Generale a Finantelor Publice Valcea, primarului comunei Alunu,
Compartimentului Conta![]itate qi Inspec]ie Fiscsli si se va ajiqa la sediul
Consiliului Local Alunu, Judetul Valcea.

Alunu la:
19.04.2019
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