
ROMANIA
JUDETUL MURES
COMUNA CHETANI
CONSILIIJL LOCAL

HOTARAREA nr. 18
23.04.2019

Privind aprobarea Bugetului local de Venituri si Cheltuieli a! Comunei Chefani pe anul 2019 ci
aprobarea execufiei de casápe anul 2018

Consiliul local al Comunei Chetani In sedinta extraordinarà de lucru din data de 23.04.2019

Luand act de:
-Referatul de specialitate al compartimentului contabilitate privind aprobarea Bugetului local de

Venituri i Cheltuieli al Comunei Cheani pe anul 2019 i aprobarea executiei de casã pe anul 2018
inregistrat sub nr. 1718/ 17.04.2019

-Expunerea de motive nr. 1710/17.04.2019 la proiectul de hotärâre privind aprobarea Bugetului
local de Venituri i Cheltuieli al Comunei Chetani pe anul 2019 i aprobarea executiei de casä pe anul
2018

Avandinvedere
- Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2019 nr.50/15.03.2019 coroborate cu prevederile

art.19 alin.1 lit, a i art. 20 alin.1 lit.a, art. 39 i art.58 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice
locale, actualizatã, CU modificarile i completarile ulterioare

-Deciziile nr. 13726/19.03.2019, 14437/08.04.2019 ale Administr4iei Judetene a Finantelor Publice
Mure

-Hotärârea Consiliului Local Mure nr.26 din 22 martie 2019 privind repartizarea pe anul 2019 a
sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale, cote din impozitul pe venit repartizate

- Avizul comun al comisiilor de specialitate;
-Art.7 alin. 13 din Legea nr.52/2003 privind transparena decizionalä In administratie publica
In temeiul art.36 alin.4 lit.a, art.45 alin.(2) i art.115 alin.1 lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind

administratia publicA localä, republicatA,cu modificãrile i completArile ulterioare,

HOTARESTE:

Art.1. Aprobarea Bugetului local de Venituri i Cheltuieli al Comunei Chetani pe anul 2019 la
partea de venituri In suma de 8851 mu lei i la partea de cheltuieli In suma de 8951 mu lei.

Art.2.Aprobarea utilizãrii imprumutului din excedentul anilor anteriori In suma de 100 mu Iei
pentru sectiunea de dezvoltare.

Art.3. Prevederile prezentei hotärâri vor fi comunicate In termenul legal, prin grija secretarului
comunei ,cãtre:

- Institutia Prefectului judepilui Mure
- Primarului comunei Chetani;
- Administratia Finantelor Publice Mure
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