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Frecatei, judetul Braila si a Listei investitiilor
,

Consiliul Local al comunei Frecateijudetul Braila, intrunit in sedintd ordinard

AVIND

.
.

IN VEDERE;

o
o
.

o
.

Expunerea de Motive prezentata de primarul comunei Frecateijudetul Braila
Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local si Referatul

compartimentului financiar contabil din cadrul primariei
Decizianr.7l20.03.2019 a Sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Braila prin
care au fost repartizate pe unitati administrativ teritoriale sume defalcate din TVA, $i a
sumelor allocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale, pentru anul 2019 gi a estimdrilor pe anii2020-2022
Adresa nr. 35060119.03.2019 a Administra{iei Judefene a Finan{elor Publice Brdila
Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 23122.03.2019, privind repartizarea pe unit6li
administrativ teritoriale a cotelor defalcate din impozitul pe venit, a sumelor defalcate din
taxa pe valoarea addugatd pentru echilibrarea bugetelor locale ;i a sumelor defalcate din
taxa pe valoarea addugatd pentru finanfarea cheltuielilor privind drumurile judelene qi
comunale, pentru anul 2019 gu estimdrile pentru anii 2020-2022.
Legea bugetului de stat nr. 50/15.03.2019
Prevederile art. 36, alin.(4),lit.a. art.45, alin. (2) si art.l 15, alin.(l), lit.b din Legea
nr.2l5l200l, legea administratiei publice locale-rectificata,cu modificarile si completarile
ulterioare.

HOTARASTE;
Art.1.

Bugetul local de venituri si cheltuieli la Unitatea Admnistrativ Teritoriala
Frecatei pe anul 2019, avand repartizate urmatoarele sume:
. Total Venituri :
17.548 mii lei, din care
-Venturi proprii
....4.932
-Venituri curente
. ..5.517
-Venituri fiscale.
.... 5.319
-Impozit pe venit.
. .. 1.473
-Impozite qi taxe pe proprietate.......
.....3.061
-Impozite qi taxe pe bunuri gi servicii....
...767
-Sume defalcate din TVA
585
-Subvenfii. ...
10.723
-Finbnfarea programelor nafionale de dezvoltare locald. ..... 10.285
-Subven(ii de la bugetul de stat necesare deruldrii proiectelor finan{ate din fonduri externe
nerambursabile (FEN)
..... .436
-Sume primate de la UE/al1i donatori in contul pldlilor efectuate qi prefinanlSriaferente
cadrului financiar 2014-2020....
.....1.309
-Sume din excedentul anilor precedent pentru cheltuielile secfiunii de dezvoltare 531.000 lei
Se aproba

o

Total cheltuieli

18.080 mii lei

-

........5.541
-Cheltuieli curente
..1.595
-Cheltuieli de personal.
....1.667
-Bunuri gi servicii.....
.946
-Alte cheltuieli cu bunuri qi servicii..
.......150
-Asisten{5 sociald
-Proiecte cu finan{are din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar
2.123
. ... ..,.
2014-2020.. ..
...12.539
-Cheltuieli de capital.
...2.261
-servicii publice
.....535
-Magini, echipamente qi mijloace de transport...
.......2.261
-Autorit[1iexecutive....
.......777
-Ordine public[.
.....402
-Protec{ie civil6 qi proteclia contra incendiilor...
-Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice qi siguranlei nalionale...375
-Cheltuieli social-culturale
.....1.869
....678
-Inv6[6mdnt..
.... .323
-inv[16m6nr secundar..
. .. . ...355
-Alte cheltuieli in domeniul invdfimdntului.. . ..
......45
-S6ndtate
-Cultur6, recreere gi religie
.......855
-Servicii culturale
....703

-Bibliotecipublicecomunale..
-Cdmine culturale
-Asigurlri qi asistenlI soci ald .
-Servicii de dezvoltare publicS.
-Iluminat public.
-Protecfia mediului
-Transporturi, drumuri qi poduri
-Alte ac{iuni economice
.

........48
....655
.. . .. . .291

........727
.......173
.....354
..10.293

.. .....2.123
Art.2. Se aprobi bugetul local qi activitn{ile finan{ate integral sau partial din venituri
proprii pe anul 2019 -inifial-Total venituri .....r.
..................................o.......180 mii lei
-Total cheltuieli......
.............................................L80 mii lei

Lista Investitiilor pentru anul 2019la comuna Frecatei, judetul
Braila, conform Anexei, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.4. Prin grija secretarului comunei si al compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, prevederile prezentei hotarari vor fi aduse Ia indeplinire
si la cunostinta persoanelor si institutiilor abilitate

Art.3.

Se aproba
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