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Hotirffrea nr. 63 12018
privind aprobarea proiectului de buget pe anul 20 1 9 si estimarea pe anri 2020 - 2022

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI, legal constituit, intrunit la lucrrrile

gedinlei ordinare din data de 15 noiembrie 2018,

AvAnd in vedere:
- nota de fundamen tare nr.91341201 8 gi proiectul de hot6rdre cu privire la aprobarea proiectului bugetului local pe anul 201 8 Ei

estimarea pe anii 2019-2021, proiett-iniliat de primarul comunei, domnul Turcu Stelian, in temeiul dispoziliilor an.45

alin.(6) din Legea w.21512001a administra{iei publice locale, republicatd;

- referatul nr. 9145 / 201g intocmit de domniqou.u D.ullt Ana, inspector in cadrul compartimentului financiar contabil, privind

aprobarga proiectului bugetului local pe anul 2018, in temeiul prevederilor art.44 din Legea ni. 21512001 a administra{iei

publice locale, rePublicatd;
- avintlfavorabil al comisiei pentru activitatea in domeniul economic ai de buget finante din cadrul consiliului local Lelcani

pentru proiectul de hotdrare mai sus mentionat, aviz emis in temeiul prevederilor ar1.43 gi 54 alir'.(4) din Legea nt.21512001

a administraliei publice locale, republicat6;
- avizul favorabil cu privire la legalitatea adoptdrii prezentei hotdrari al secretarului comunei Lelcani, Irimila Vali-Claudia,

prin contrase-ru."u acesteia, ln temeiul irevederilor art.47 coroborat cu art.ll7 lit."a" din Legea nr' 21512001 a

administraliei publice locale. republicat6;

- Hotdr6rea nr. 36912018 privind propunerile de repartizare pe unitAlile administrative-teritoriale din

judelul Iaqi a sumelor defalcate di, tu*u pe valoare a adbtgatd, pentru frnanlarea cheltuielilor

descentraliz ate la nivelul judelelor destinate finanldrii Programului pentru Ecoli al RomAniei pe anul

20lg gi a estimdrilor pentru anii 2020 2022, conform prevederilor Scrisorii cadru ff.
46562312g.09.201g privind contextual macroeconomic, metodologia de elaborare aproiectelor de buget

pe anul 2019 qi u.rii*arilor pentuu anii2020-2022,precum qi limita sumelor defalcate din TVA pentru

echilibrarea bugetelor locale;
- Hot[rdrea nr. 370129"10.201g a consiliului Judetean Iasi privind reparttzarca pe unitalile

administrative-teritoriale a procentului de 20% din cotele qi sumele defalcate din unele venituri ale

bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata

cheltuielilor de funcgionare Ei/sau de capital, in ordinea cronologicd a vechimii arieratelor, pentru

suslinerea programelor de dezvoltare locald qi pentru suslinerea proiectelor de infrastructurd care

necesitd cofinanlare local6, pe anul 2019 si a estimarilor pe anii 2020-2022;

- Scrisoarea cadru nr. 4asezlDg.og"zol8 transmisd de Ministerul Finanlelor Publice, privind

contextual macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2019 Ei a

estimdrilor pentru ann 2020-2022, precum Ei limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adiltgatd'

pentru echilibrarea bugetelor locale;

- Avand in vedere f,revederile Legii nr" 27312006 -Legea finantelor publice locale modificata si

actuahzat;
- Avand in vedere prevederile Legii nr.500/2002 -Legea finantelor publice;

- prevederile Legii 52l2OOa privind transparen{a decizionald in administra{ia publicd local6;

examinflnd prevederile legale specilice in materieo respectiv: f.eg?-a 2/201.8 privind bugetul de sJat pe anul

201g; Legea 27312006 privind finanleie publice locale cu modificdrile 9i complet[rile ulterioare; Legea nr. 50012002 privind

finanlele publice ., *odifi"6.ile gi completarile ulterioare, Legea nr.6912010 a responsabilita{ii fiscal-bugetare; 'ordinul comun

M.A.I./M. F.P nr.l 539 12238 1200 6;

In temeiul art.45 alin.l si art.115 alin.1 lit.b din Legearc.2l5l2001 privind administratia publica locala, republicatd, cu

modificdrile qi completdrile ulterioare



norAnAgru:

Art. 1. Se aprobl proiectul bugetului local pentru anul 2018 cu suma totala de executie

preliminata dez 14.237,00 mii leio pentru sursa A;

Lrt.2 Se aprobi estimarile pentru bugetele locale sursa A, pentru anii:
an2019 suma estimata de 9359,00 mii lei
an2020 suma estimata de 9532,00 mii lei;
an202l suma estimata de 10063,00 mii lei;
an2022 suma estimata de 10622,00 mii lei.

Art. 3.Se aprobl proiectul bugetului local sursa E, pe anul2018-execqtia preliminata si

estimarile anilor: 20 L 9, 2020, 2021,2022 astfel :

estimat an2019 = 87,00 mii
estimat an2020: 92,00 mii
estimat an202l= 97,00 mii
estimat an2022= 102,00 mii

Art.4 Primarul qi compartimentul financiar-contabil qi ajutoare de stat din cadrul primdriei vor
aduce la indeplinire prevederile prezentei hotdrdri.

Art.5 Secretarul comunei va inainta un exemplar din prezenta hotdrAre primarului,
compartimentului financiar contabil qi ajutoare de stat din cadrul primdriei qi Instituliei Prefectului
Judelului laqi.

O copie a prezentei hotdrdri va fi afiqat5 la sediul consiliului local pentru a fi adusd la cunoqtin{d publicl.

Datd astdzi: 1 5. 1 1.20 1 8
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lei;
lei;
lei.
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Preqedintele gedinlei,


