
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA CRUCEA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea bugetului local pe anul 2019

Consiliul local al comunei Crucea, judeţul Suceava;
Având în vedere :
- expunerea de motive înregistrată la nr.1028/15/03/2019 prezentat de domunul Dorin Rusu, 

primarul comunei Crucea, Judeţul Suceava prin care se propune aprobarea bugetului local pe anul 
2019;

- raportul compartimentului financiar-contabil al primăriei prezentat de doamna Iuliana 
Bâtcă, înregistrat la nr.1447 /04.04.2019;

- raportul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico -  socială, 
buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire 
comunală, amenajarea teritoriului şi urbanism, înregistrat la nr. 1605/12.04.2019;

în conformitate cu prevederile art.5 alin (1), alin.(3) alin (6) şi alfn.(7), art.6 alin(l) lit.b şi 
art.7 din Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019 şi a art.19 alin.(l) lit.a, art.20.alin.(l) 
lit.a, art.25, art. 26, art.39, art.41 si art.58 alin.(l) lit.b din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul art.27, art.36 alin.(2) lit.b, alin.(4) lit.a, art 45 alin.(2) lit.a şi a art.l 15 alin.(l) lit.b 
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.l Se aprobă bugetul local pe anul 2019, pe secţiuni de funcţionare şi dezvoltare ,1a 

venituri structurat pe capitole şi subcapitole iar la cheltuieli pe părţi, capitole, subcapitole, titluri, 
articole de cheltuieli, alineate şi paragrafe, conform anexei nr.l care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre după cum urmează:

Venituri total 
Cheltuieli total 
Deficit total 

din care:
deficitul secţiunii de funcţionare 
deficitul secţiunii de dezvoltare

2 596 068 lei 
4 054 005 lei 
1 457 937 lei

257 937 lei 
1 200 000 lei

. Art.2.Se aprobă numărul de personal permanent şi temporar ,precum şi fondul salariilor de 
bază conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.Se aprobă programul de investiţii publice locale pentru anul 2019 conform anexei 
nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Primarul comunei prin aparatul financiar-contabil va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri, iar prin grija secretarului comunei se va face cunoscută celor în drept şi se va 
înaintată Instituţiei Prefectului- Judeţul Suceava pentru control de legalitate.


