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JUDETUL COVASNA
COMT,NA ARCUS
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NR.23 tzotg

privind aprobarea bugetului local al comunei Arcus
pe anul 2019
Consilul Local al comunei Arcuqjudelul Covasna,
intrunit in qedinla sa ordinard din data de 18.04.2019,
Analizdnd expunerea de motive a Primarului comunei Arcuq asupra proiectulr.ri rlc
hotdrdre privitor la obiectul sus-mentionat,
Avdnd in vedere:
-Raportul de specialitate al Compartimentului de contabilitate dir-r oadrul Prirnirnci
comunei ArcuE,
-Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate , precum Ei avizul favorabil al
Secretarului comunei ArcuE,
-Legea bugetului de stat pe anul 2019 cu nr.5012019,
Avdnd in vedere :
-Hotdr6rea Consiliului Judelean covasna cu nr.42122.03.2019 privind rcpartizarca pe
unitali administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adziugatl pcnlru
echilibrarea bugetelor locale Ei a sumelor din cote defalcate din irnpozitul pc vcnit perrtltr
echilibrarea bugetelor locale, pentru anul 2019,
- Deciziile Administrafiei Judelene a fiinanfelor Publice Covasna cu rr.2120.0-i.2019
qi 5102.04.2019, privind repartizarea pe unitdli administrativ-teritoriale a sumelor delalcatc
din taxa pe valoare addugatd pentru finanlarea cheltuielilor descentraltzate 1a niveiul
comunelor, oraEelor qi rnunicipiilor pentru anul 2019, precum qi pentru linan(arca dc birzil ir
unitdlilor de invS!6mint preuniversitar de stat pentru anul 2019,
-Hotdr6rea Consiliului jud.Covasnacunr.41l22.03.2019 cu privire la rcpartizurci.r l)r,'
unitdli administrativ-teritoriale a cotei de 7,5 o/o din irnpozitul pe ver-rit cstiurat. puntru
finanfarea cheltuielilor secliur-rii de dezvoltare,
in conformitate cu art.l9 alin.(1), art.2O alin.(l) lit.a), art.26 9i ar1.39 clin I,clrca
nr.27312006 privind finanfele publioe locale, cu modificdrile Ei cornpletdrile ulteriore,

b)

intemeiul aft.36alin.(2)lit.b),alin.(4)lit.a), art.45 alin.(2)lit.a)Eiart.l15alin.(l)lrr.
din Legea administrafiei publice locale nr.2l5l200l-republicata, cu modillcarile ii

completirile ulterioare,

HorAnAgrn:
Art. I . Se aprobd bugetul local al comunei Arcuq pe anul 2019,la venituri in suma
de 4.144,09 mii lei, iar la cheltuieli in sumd de 4.468,54 mii lei, conlbnn anexci nr. I la
prezenta hotdrAre.
Art.2, Se aprob[ secfiunea de funcfionare a bugetului local al comunei Arcus pc anul

2019,la venituri in sumd de 1.588,45 mii lei, iar la cheltuieli in sumd dc 1.588.4.5 nrii lcr.
conform anexei nr. 2 la prez,enta hotdrAre.
Art.3. Se aprobd secliunea de dezvoltare a bugetului local al comunci ArcuE irc antrl
2019,la venituri in suml de 2.555,64 mii Iei, iar la cheltuieli in sum[ dc 2.880,09 mii lr:i.
precum si utilizarea excedentului rezultat din anii preoedenfi, in sumd dc 324,45 nii lci,
pentru sec[iunea de dezvoltare a bugetului local, conform anexei nr. 3 1a prezenta hot6rarc.

Art.4. Se aprob[ pt'ogratrul tlc

pe anul 2019, conform ancxei nr.4

la

prezenta hotir6re.

Art.S. Anexele 1- 4 fac parle integrantl din prezenta hotdrdrc.
Art.6. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotar6ri sc inshrcincazi ['rimirrirl
comunei Arcus qi Compartimentul de contabilitate din cadrul Prim[riei oom.Arcus.
Arcuq, la 18.04.2019
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