
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUMITRA 
ROMANIA, JUDETUL BISTRITA-NASAUD, Localitatea Dumitrat nr. 140 

primariadumitra@yahoo.com, tel.If ax 0263/380018 ; 380140 · 

HOTARARE 
privind aprobarea bugetu1lui de venitu1ri si cheUuieli 

al comunei Dumitra, pe anul 2019 

Consiliul local al comunei Dumitra, intrunit in sedinta ordinara in data de 22 
aprilie 2019, in prezenta a 15 consilieri, avand in vedere: 
-raportul nr. 1284/02.04.2019 al Compartimentului buget-finante, contabilitate; 
-expunerea de motive nr. 1286/02.04.2019 a primarului comunei Dumitra; 
-proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei 
Dumitra, pe anul 2019; 
-Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/15.03.2019; 
-Scrisoarea-cadru nr. 463921 din 20.09.2018 elaborata de Ministerul Finantelor 
Publice , privind contextul macroeconomic, metodologia de elabornre a proiectelor de 
buget pe anul 2019 si a estimari!or pentru anii 2020-2022, precum si limitele de 
cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite; 
-Hotararea Consiliului Judefean Bistrita-Nasaud m·. 12/22.03.2019 privind repartizarea 
pe unitati administrativ-teritoriale a cotelor defalcate din impozitul pe venit, a sumelor 
alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ~i a sumelor defalcate din TV A 
pentru echilibrarea bugetelor locale ~i a sumelor din fondul la dispozifia Consiliului 
Judetean Bistrita-Nasaud, pe anul 2019; 
-Decizia nr. 3/20.03.2019 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Bistrita
Nasaud privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate 
pen1ru echilibrarea bugetelor locale si a sumelor alocate din cote defalcate din 
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale. a sumelor defalcate din taxa pe 
valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 
oraselor si municipiilor destinate finantarii drepturilor asistentilor personali ai 
persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare, finantarea ajutorului pentru 
incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri, pentru plata 
stimu]entelor educationale acordate copiilor din familii defavorizate in scopul 
stimularii paiticiparii in invatamantul prescolar, a drepturilor copiilor cu cerinte 
educationale speciale integrati in invatamantul de masa, a sumelor destinate finantarii 
serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor de sub autoritatea consiilor 
locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, a fmantarii creselor, acordarea 
suportului alimentar, a sumelor defalcate din taza pe valoarea adaugata pentru 
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetului, a sumelor defalcate din taza 
pe valoare adaugata pentru drumuri pe anul 2019 si a estimarilor pentru anii 2020-
2022; 
-Decizia nr.5/02.04.2019 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Bistrita
Nasaud privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor, ora~elor l?i municipiilor destinate finantarii de baza a unitatilor de 
invatamant preuniversitar de stat pentru cheltuielile prevazute la art. l 04 alin.(2) lit.b )-



· ad?ugata pentru finantarea invatamantului particular ~i eel confesional) acredhate 
pentru anul 2019 ~i ,estimarilor pe anii 2020-2022; 
-atrnunttd nr: [287/02.04 .. 2019 prin care se aduce la cunostinta publica p.roiectul de 
hotarare slusmentionat; 
-procesul-verbal nr. 24/02.04.2019 privind afisarea anuntului prin care se a.duce la 
cunostinta publica proi,ecru[ de hota:rare susmentionat ; 
-p~ocesul-verbal nr. 28/22.<04.201'9 prin care se constata ca nu s-au depus contestaW 
cu privire la pro.iectul de hotarare sus mentionat; 
-raportul favo·rabil nr. 1604/22.04.2019 al Comisiei buget-finante, aministratie· 
publica Jocala, amenajarea terltoriului si urbanism; 
-rapmtul favo.ralbil nr. 1605/22:04.2019 al Comisiei cultura, invatarnant, protectie 
sociaJa, juridic, refati[ cu cetate!l'Il.ii ; 
-raportuI favorabil nr. 1606/22.04.23019 al Comisiei drepturile omului, culte, 
probleme ale minoritatilor, ecologice si protectia mediului; 

In conformitate ,cu : 
-prev. art. 2 (1) pct. 50, 51 si (2)-(6), art. 14 (6)-(8), art. 19 (1), art. 20 (1) lit. a, art. 25, 
art. 26, art. 32 ([), (2), art. 33 (1)-(5), (7)-(9), art. 39, art. 41, art, 42, ait. 44 (1), art. 
45, art. 46 din Legea nr. 273/2006 privind finantete publice locale cu mod,ificari'le si 
completarile ulterioare; 
-prev. art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia 
publica; 
-prev. OG nr. 75/2003 privind organiiarea si functionarea serviciilor publice de 
editare a monitoalielor ,oficiale ale unitatilor administ.rativ teritoriale; 

In teme.iul prev. art 36 (2) lit. ''b", (4) lit. "a", art. 45 (2) lit. "a", (4), art. 63 (1) 
liL "c", ( 4) lit. "a" si "b" din Legea nr. 215/200 I privind administratia publica locala, 
republicata, ,cu modificarjle s.i completarile ulterioare, 

ROTA.RA.STE: 

' 
ART. 1 : (1) Se aproba bugetu'l general ~entr-allzat, de veuituri si cheltuie.li, al 

comunei Dumitra, pe anul 2019, la venituiri in suma de 10808 mii lei, la dteltu.ieli in 
suma de 13113 mii lei. conform ancxei .nr. 1. (fonnular cod 1 I). . . 

(2) Aprobarea bugetului general centralizat, de venituri si cheltuieli, al .cornunei 
Dumitra, pe anul 2019, s-a facut cu respectarea prev. art. 14 (7) din Legea nr. 
273/2006, a finantelor publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. 

ART. 2: (1) Se aproba lbugetul local, detaliat, la venitud, pe capitole ~i 
subcapitole, ~i la cheltuieli pe capitole, titluri, a1ticole de cheltuieli, subcapitole ~i 
parag1rafe, pe anul 2019, fa ve11ituri in suma de 10799 mii lei, la cbeltuieU in suma de 
12971 mii lei, conform anex·ei nr. 2. (fonnular cod 11/01). 

(2) Se aproba bugetul local, detaliat, Ja venituri, pe capitole si subcapitole ~i la 
che[tuieli, pe cap.itole, pe sectiuni, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole ~i 
paragrafe, dupa cum unn,eaza; 

a) sectiunea de functio.nare, cu venituri in sum.a de 5476 mii lei si cllileUtdeU in 
suma de 5476 mii lei ; 

b) sectiunea de dezv.oltare, cu venituri in suma de 5323 mii lei si iehemtuiel1i in 
suma de 7495 :m:ii leti. 

(3)Se aproba ufilizarea, excedentului anual al bugetului local a l comunei 
Dumitra pe anu1 2018, 'i'n suma de 2172 mii lei, pentru finantarea ,cheltu'ieWor 
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. ART. 3 : (1) Se aproba bugetul institutiilor publice si al activitatilor finantate 
partial din venituri proprii, pe anul 2019, detaliat, la venituri, pe capitole, subcapitole 
si paragrafe, in suma de 9 mil lei, la cheltuieli, pe capitole, subcapitole si paragrafe, in 
suma de 13 mil lei, conform anexei nr. 3. (formular cod 11/02). · · 

(2) Se aproba bugetul institutiilor publice si al activitatilor finantate partial din 
venituri proprii pe anul 2019, pe sectiuni, dup·a cum urmeaza : 

· a) sectiunea de fy.nctionare, cu venituri in sum.a de 9 mii lei si cheltuieli in 
suma de 13 mii lei ; 

b) sectiunea de d.ezvoltare, cu venituri in suma de O lei si cheltuieli in suma de 0 
lei. 

(3) Se aproba utilizarea excedentului anual al bugetului institutiilor publice si 
activitatilor fU,.}antate partial din venituri proprii si subventii pe anul 2019, in suma de 
4 mii lei, in cadrul sectiunii de functionare a bugetului institutiilor publice si 
activitatilor finantate partial din venituri proprii, pe anul 2019. 

ART. 4: Se aproba bugetul creditelor inteme pe anul 2019, la cheltuieli in suma 
de 129 mii lei (disponibil din OUG nr. 27/2017 la 31.12.2018), pentru sectiunea de 
dezvoltare, conform anexei nr. 4(fonnular cod 11/04). 

ART. 5: Se aproba bugetul pe titluri de cheltuieli, articole si alineat~ pe arml 
2019, conform anexei nr. 5. (formu1ar co~'~!tl/0?~: . 

ART. 6: Se aproba programul de mvest1t11 pubhce pe anul 2019 pe grupe de 
investitii si surse de finantare conform anexei nrr 6. (formular cod 14). 

ART. 7: Se aproba fisa obiectivului, proiectului si categoriei de investitii, pe 
anul 2019, conform anexei nr. 7. (fom1ular cod 15). 

ART. 8: Anexele nr. 1 - 7 fac paiie integranta din prezenta hotarare. 
A_RT, 9: Prezen'ta hotarare intra in vigoare la data aducerii la cunostinta publica 

prin af_isare lc1 s~diul Plirnadei Qurnitra si sc l-ublica in Monit,.:,rul Oficial al jud. B-N. 
ART. 10: Cu ducerea la in<ieplinire H prezentei hotarari se incredintea:n. 

primarul comunei Dumitra. 
ART .11: Prezenta hota.rare se c01nunica prin giija secretarului comunei 

Dumitra, cu: primarul conwnei Dumitra, Compartimentul buget-fin211te, contabilita?e, 
Admhustratia Judcteana a Finantelor .2ublice B-N si Institutia Prefectului jud. B-N. . . 

PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEN. 
VASILE i.,.c-A.t~ C.n. ~;:::::,,,,__ MARIA-VETu 

NR. ll 

A, SECRETAR, 
ID J-MlJRESAN 

l -- ·--·-·-
COMUN uur, 1TRA 

V12al pt. Control financ·a, Preven~ 
ou .unw MrA 

DIN 22.04.2019 j~ 
:~ezent~ ~,ot?Iare a ,fost adop_tata_ cu ·: .. ~1.1y oturi __ « ~entru »., .... ~ ... voturi 
1mpotnva s1 ...... . 1 .... .. « abtmen », dm ........ cons1hen prezent1. 




