ROMANIA
JUDETUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULMENI
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Comuna Ulmeni, judetul Calarasi: cod fiscal:3796691;cod postal:917260; tel:0242523123;

HOTARARE
PRIVIND ADOPTAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2019
Consiliul Local al comunei Ulmeni, judetul Calarasi,intrunit in sedinta ordinara in data de
18 aprilie 2019;
Avand in vedere;
- Adresa DGFP Calarasi nr.4506/20.03.2019, cu privire la repartizarea sumelor si
cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2019 si estimari pe anii
2020 - 2022, inregistrata la Primaria Ulmeni cu nr.1549/20.03.2019 ;
- Adresa Consiliului Judetean Calarasi nr.5463/25.03.2019, privind repartizarea
cotei de 17,5%din impozitul pe venit estimat a fi incasat si a sumelor defalcate din taxa pe
valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, in anul 2019;
- Adresa ANAF NR.5712/08.04.2019, privind repartizarea pe trimestre a sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adaugata, pentru bugetele locale aprobate prin Legea
bugetului de stat nr.50/2019;
- Adresa Consiliului Judetean Calarasi nr.3897/12.04.2019, privind repartizarea
sumelor din fondul constituit la dispozitia CJC, in procent de 7,5% din impozitul pe venit,
estimate a se incasa la nivelul judetului pe anul 2019;
- Prevederile Legii nr.50/2019, a bugetului de stat pe anul 2019;
- HCL Ulmeni nr.14/29.03.2018, privind alegerea presedintelui de sedinta;
- Expunerea de motive a domnului viceprimar cu atributii delegate, inregistrata sub
nr.1915/09.04.2019;
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
inregistrat sub nr.2038/12.04.2019;
- Prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica ;
- Procesele verbale de sedinta ale Comisiilor de specialitate ;
- Rapoartele de avizare ale comisiilor;Comisia juridica si de disciplina inregistrat
sub nr.2165/18.04.2019; Comisia de invatamint, sanatate si familie, ....., inregistrat sub
nr.2166/18.04.2019 si Comisia de Agricultura , activitati economico-financiare..., inregistrat
sub nr.2164/18.04.2019;
- Prevederile art.36 alin.(4) lit. (a) si in temeiul art.45 alin.(1) din Legea administratiei
publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE;
Art.1.Se aproba bugetul local pe anul 2019, in suma de 6.158 mii lei atat la venituri
cat si la cheltuieli .
Art.2.Veniturile bugetului local pe anul 2019, se repartizeaza pe surse de venituri ,
conform anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3.Cheltuielile bugetului local pe anul 2019, se repartizeaza pe
surse de cheltuieli , conform anexei nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.4. Veniturile si cheltuielilor activitatilor autofinantate – SCOALA , se repartizeaza
pe surse de venituri si cheltuieli, conform anexei nr.3, care face parte integranta din
prezenta hotarare.
Art.5.Sumele prevazute la bugetul local la venituri reprezinta sarcini minime de
realizat, iar cheltuielile sunt limite maxime care nu pot fi depasite decat potrivit dispozitiilor
legale .
Art.6.Secretarul comunei va comunica tuturor celor interesati, prezenta hotarare.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nicolae RĂDOAICA
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Contrasemnează,
Secretarul comunei Ulmeni
Anişoara MANCIU
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