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Avizat Pentru legalitate

Secretar, jr. loana-Ralu.a ENE

HOTARARE

privind aprobarea bugetului lo.al de venituri ti cheltuieli al

Comunei Aninoasa, judel Dambovila pentru anul 2019

Consiliul local al comunei Aninoasa, judetul Dambovila, intrunit in gedinta ordinari in data

Avend in vedere temeiurile iuridice, respectiv prevederile:

. Referatului de aprobare aJ orimarului Comunei Aninoasa, judet Dambovila, in caiitatea sa

de initiator, inregistrat sub nr. 2605 din 26 martie 2019;
.Raportuluidespecialitate,intocmitdedoamnaecChivulescuLilianaavendfunctiadesef

birou financiar contabil, achizi'!il 9i investilii, inregistrat sub nr. 2607 din 26 martie 2019;

r Rapoartelor favorabiLe ale comis,./ol de speciolitote o1.1, 2 9i 3 din cadrUl consiliului local

al Comunei Aninoasa, judet Dambovita;
. Adresei Directiei Generale Regionale a Finan!elor PLlblice PloieSii - Administralia Judeteane

a Finantelor publice Dambovila nr. 27380 din 20 martie 2019, privind comunicarea repartiz;rii sumei

de 132500 lei din sume defalcate din T.v.A pentru finantarea cheltuieliior descentralizate la nivelul

comunelor, oragelor, municipiilor, inregistrat; sub nr' 2469 din 2l martie 2019;

r Hot;rarii Consiliuluiludetean D6mbovija nr. 40 dln 22 martie 2019 privind repartizarea pe

anul 2019 a sumelor allocate din cote defalcate din impozitul pe venit, sumelor alocate din cote

defalcate din impo2itul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 9i estirn;ri 2020-2022 Fi a

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugat; pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor'

oragelor 9i municipiilor pe anul 2019 si estim eti 2O2O'2o22,inrcEistrat; sub nr' 2540 din 25 03 2OL9;

. Hoterarii Consiliului Local al Comunei Aninoasa nr. 10 dln 31 ianuarie 2019 privind

aprobarea utiliz;rii excedentului ani or precedenti ca sursd de finanlare a cheltuielilor sectiunii de

dezvoltare a buSetului local de venituri 9i cheltuieli al comunei Aninoasa, jude! Dambovita pe anul

2019:

' Art. 19 alin 1lit. a, art. 39 5i respectiv art. 58 alin. 1 lit. a din Legea nr' 273/2006 privind

finantele publice locale, cu modificdrile 5i complet;rile u terioare;
, Capitolului l5i urm. din Legea nr. 50/2019 - Legea bugetului destatpeanul 2019;

.capitoluluilgiurm'dinLegeanr.4T/20!gabugetuluiasigurSrilorsocialedestatpeanul
2019:



q

r capitolului l$i urm. din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personaluluiplititdin
fonduri publice, cu modificerile 9i complet5rile ulterioare;

. Art. 1ti art. 2 din Hotdrerea Guvernului nr' 937/2018 pentrLl stabilirea salariului de baz5

minim brut pe tari garantat in plat;;
. Art. 9 alin. 5, art. 88, art. 103 alin. 2, art- 104 alin 29i art. 105 alin.2 din Legea educatiei

nalionale nr. 1/2011, cu modificdrile $icomplet;rile ulterioare;
. Art. 2, art. 5 alln. 1si alin. 2, respectiv art. 6 din No.mele metodoiogice privind decontarea

cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munc; a cadrelor didactice $i a personalului didactic

auxiliar din invitementirl preuniversitar de stat, aprobate prin H.G - N - 569/2075,
r Art. 1si respectiv art.494 din Legea ff.227/2A75 privind Codul fiscal, cu modificarile 5i

completerile ulterioare;
. Hotiririi Consiliului Local aL Comunei Aninoasa nr. 80/26 noiembrie 2018 privind stabilirea

impozitelor ti taxelor locale aplicabile la nivelul Comunei Aninoasa, judel Dembovila, pentru anul

20L9;
. Hotdririi Consiliului Local al Comunei Aninoasa nr. 11/31 ianuarie 2019 privind aprobarea

numarului posturilor de asistent personal al persoane or cu handicap g.av, domiciliate in comuna

Aninoasa, iudet Dambovita, pentru anul 2019j
r Art. 36 alin. 4 lit. a coroborat cu art. 63 alin. 4 lit b din Legea nr- 215/2001 privind

administralia publict local;, republicatS, cu modific;rile ti compleUrile u terioare;

li, analizand:
a) proBnozele principalilor indicatori macroeconomici 5i sociali pentrLl anul 2019, precum 5i

pentru anii 2020 - 2022;

b) cadrulfiscalbugetar cu prognozele bugetare 5i politica fiscal-bugetar;, precum 9i cadrul de

cheltuieli pe termen mediu;
c) principiile privind dezvoltarea economice, social:5i de mediu a comunei Aninoasa, iudet

Dambovi!a:

in temeiul prevederilor art.45 alin. 2 lit. a 9i art. 115alin. 1 lit. b din din Letea nr. 215/2001

privind administratia publica localS, republicati, cu modificirile ti completStile ulterioare,

HOTARAgTE:

Art, 1. Se aprobi veniturile bugetului local al comunei Aninoasa pe anul 2019 in sumd totale

de 8.190.500 lei, conform Anexei nr. l care face parte lntegrantd din prezenta hotirare, din care:

veniturile sectiunii de func\ionare 7.A69.5OOlei si veniturile sectiunii de dezvolla.e 7.127.000|ei

Art, 2, Se aprobi cheltuielile bugetului local al comunei Aninoasa pe anul 2019 in sumi totalt
de 10.973.s00lei, conform Anexei nr. 2 care face parte integrant; din prezenta hot;rere, din care:

cheltuielile secliunii de func\ionare 7.A69.5OO /ei si cheltuie i e sectiunii de dezvoltare 1.121'00o lei'

Art, 3. Se aprob; Progrdmul de investitii publice pe grupe de investilii $i suBe de linontorc
pe dnul2O7g, conform Anexei nr. 3 care face parte integranti din prezenta hot6rere

An. 4. Se aprobE num;rul maxim de posturi, fondul aferent salariilor de bazi pe anul 2019,

conform Anexei nr. 4 care face parte inteBrant; din prezerta hotirare.



i

Art, 5. Cu urmirirea aducerii 1a indeplinire a prevederilor prezentei hotarAri se incredinleaze
primarul comunei Aninoasa, judet Dambovila $i seful biroului financiar contabil, achizitii 5i investitii
din cadrul aparatului s;u de specialitate.

Art,6. Prezenta hourare se comunic;, in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului

comunei, in termenul prevdzut de lege, primarului comunei Aninoasa, prefectului lude!ului
Dambovila, biroului financiar contabil, achizitii ti investitii din cadrul aparatului de specialitate al

primarului, si se adduce la cunostint; publicd prin publicarea pe pagina de internet la adresa:
https://www.primariaaninoasa.ro/category/hotarari/.
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