ROMANIA
JUDETUL CLUJ
coMu{A BELI$
CONSILruL LOCAL

HoTARAREA

NR.22
DIN 05 APRILIE 2019

privind aprobarea Bugetului local de Venituri si Cheltuieli al comunei Belis, pentru anul
2019

Consiliul local al comunei Belis, judetul Cluj, intrunit in sedinta ordinara din data de 05
aprilie 2019;
Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la aprobarea bugetului local de
venituri si cheltuieli al comunei Belis, pentru anul 2019 - proiect din initiativa autoritatii
executive;
Exarninand referatul Serviciului financiar contabil nr.1.653 din 28.03.2019 cu privire la
aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Belis, pentru anul 2019 si avizul
./avorabil al cqmisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Belis;
Tinand seama de:
-Legea m502019 privind bugetul de stat pe anul 2019;
-Legea nr.27312006 privind flnantele publice locale;
-Deciziile Directorului General al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice
-Napoc
a rr. 3177 din 20.03 .2019 si nr.. 3 1 78 din 20 .03 .2019;
Cluj
In temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit.a si 45 alin.(2) lit.a din Legea
nr.2t512001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTN:
Art.l.

Se aproba bugetul local de Venituri si Clheltuieii al comunei Belis, pentru anul
2019, sursa A la partea de venituri sectiunea de firnctionare si dezvoltare in suma totala de
3.530.147 lei, iar lapartea de cheltuieli sectiunea de functionare si dezvoltarc in suma totala de
6.346.000lei, confomr anexelor I si 1.1 laprezentahotarare.
Art.2. Se aproba activitatile finaritate integral din venituri proprii, pentru anul 2019,
sursa E, in valoare totala de 1.000.000 lei, din eare:
- 650.000 lei la Sectiunea de functionare,
- 350.000lei la Sectiunea de dezvtrltare, conform anexei nr.2laprezentahotarare.
Art.3. Se aproba Programul de investitii publice pentru anul 2019, in valoare de
3.E75.03$ lei conform a"nexei ru'.3.

Art.4. Se aproba *ilizarea excedentului bugetului local rezultal la incheierea exercitiului
financiar 2018, in valoare de 2.815.853 lei, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de
dezvoltare.

Art.S. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei
Belis si compartimentul financiar-contabil.
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Prezenta hotarare a fost adoptata cu:

-Nr.consilieri alesi
-Nr.consilieri prezenti
-Nr.voturi "pentru"
-Nr.voturi " impotriva
-Nr.voturi " abtineri "
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