
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMI'NEI AGAPIA

privind
aprobarea Bugetrllui local al comunei Agapia

pe anul 2019

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI AGAPIA, JUDETUL ITEAMT,
Intrunit in sedinta extraordinara la data de 15 APRILIE 2019

r' Lunad in dezbatere in plenul*edintei proiectul de hotarare privind aprobarea
bugetului local al comunei Agapia pentru anul 2019;
Avind in vedere
- Legea nr,273l 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Legea nr.50 / 2019 privind bugetul de stat pe anul 2019
/ Luand in considerare adresa emisa de Administratia Judeteana a Finantelor
Publice Neamt cu nr.8393 din 08.04.2019 privind repartizarea sumelor defalcate
din TVA pentru finantaxea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,
oraselor si muncipiilor pe anul 2019 si estimarile pe perioada2019-2o22
/ Vazand adresa nr.5561 din 21,03.2019 a Consiliului Judetean Neamt pdn
care se comunica repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului
de stat pentru arul 2019, aprobate prin H.C.J. Neamt nr.48 121 03.2019
y' Luand in considerare adresa emisa de Administratia Judeteana a Finantelor
Publicc |leamt cu nr.7078 din 25.03.2019 privind repartizarea sumelor defalcate
din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,
oraselor si muncipiilor pe anul 2018 si sume defalcate din TVA pentru
echilibrarei bugetelor locale si sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe
venit pentru echilibrarea bugeielor locale , estimari 2020- 2022
/ Examinand Expunerea de mbtive a viceprimarului comunei Agapia prin care se
propune aprobarea bugetului local al conunei Agapia pe anul 2019 si raportul
de specialitate cu nr.2044 din Il .04.2019 al serviciului fmanciar contabilitate
/ In remeiul prevederilor art.36 alin. 1 si 4lit.a) si ale 45 din Legea nr.2l5/2001
a Administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare ;

H0TARA$TE:

A41Ll Se aproba Bugetul local de venituri si cheltuieli al comunei Agapia pe
anul 2019 confonn Anexci I la prczenta hotarare.

{g!!- Se aproba Bugetul de venituri si cheltuibli proprii-&utofinantate al
comunei Agapia pe anul 2019 conforrn .A,nexei nr.2 la prezenta hotarare.

Art.3 Se aproba Bugetul de yenituri si cheltuieli donatii si sponsorizari pe
anul 2019 conitrrm Anerei nr.3 la prezentr hotarare.



,

{([ Se aproba fondul de salarii aferente anului 2019 conform Anexei nr.4
la prezenta hotaraxe,

!!! Se aproba lista de investitii publice pentru anul 2019 confotm
Anexelor nr.5 la prezenta hotaxare.

{416 Se aproba excedentul total al bugetului local al comunei Agapia, judetul
Neamt, rezultat la d ata de 31.12.2018, ce va fi utilizat penttu sectiunea de dezvoltare in anul
bugetar 2019, conform Anexei ni. 6 la prezenta hotarare.

ArtJ Viceprimarul comunei Agapia si serviciul financiar- contabiliate, impozite
si taxe locale si gospodarie comunala vor urmari ducerea la indeplinire a prevederilor
prezentei hotarari.

cretaxul comunei Agapia, judetul Neamt va comunica autoritatilor
interesate prezenta hotarare.
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Nr.totat consilieri locali: :[
Nr.consilieri pre*nti:
Nr.voturi PENTRU I
Nr.voturi ABTINERE:
Nr.voturi IMPOTRIvA:
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