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PRotEcr oe norAnAne NrjJtbt t2o1sprivind Bugetul Local de Venituri si cheltuieli al comunei piulegti, judelul satu Mare pe anul
2019

Analizdnd expunerea de motive a primarului nr. 3831/03.0 5.201g, in calitate de iniliator,precum 9i raportul compartimentului financiar-contabil nr.3823/03.os.zotg, in conformitate cudispozitiile art' 44 din Legea nr.21512001 privind aJministratia publici locald cu modificdrile siCOmpletdfile UltefiOafe. Hvv'rvq rvv€rrcr uu llluulllga

ln conformitate cu prevederile Legii nr. 273120.06.actualizatd privind finanlele publicelocale' a ordonantei 2612013 privind.intirirea J,soprinei financiare ll nivelul unor operatorieconomici la care statul sau unitdtile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari saudetin direct ori indirect 
9 - g1liirqatie majoritari, cu modificirile si completirile ulterioare,ordonanta de Ursen{d nr' 1 14t2018 privind instituirea ,;"; ;;;;i'i'iolr"niut investifiitor pubticesi a unor mdsuri fiscal-bugetare, modificarea ii .orpr"tarea unor acte normative gi prorogareaunortermene, a Legii nr.50 l2o1g privind bugetul de siat pe anul 2019,in baza adiesei nr. 5238612019 i ocnrp ciuj Napoca,- Administraliei Jude{ene aFinantelor Publice Satu Mare, Serviciul de asisten{d a elaborarii gi execufiei bugetelor localeprivind repartizarea pe trimestre a sumelor aprooate prin o"""" gfti.,ru]?orinistrafieijudelene aFinantelor Publice satu Mare si estimdril'e pe rl''ii 2020, 2021 qi 2022 conform adreseiMinisterului Finanlelor publice nr. 462650 l2}1g,

Avdnd in vedere adresa nr 5960/1 o.o4.2o1g a consiliului Jude{ean satu Mare decomunicare a HCJ nr. 1912009 pentru aprobarea repartizdrii pe unitili 
"drinirtrrtiv 

teritoriale acotei de 17,5o/o din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor comunelor si a sumelordefaclate din TVA in anul 2019.
in temeiul art. 19', alin. i tit. t 9i celelalte din Legea 213l2oo6actuatizatd privind finantelepublice locale cu modificdrire gi compretdrire urterioare, 

!s r'v'Iv r"'q 
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in temeiur art.36 arin.), rit,,b,, pct. +iii-,,a,, #. +s a|n.2rit. ,,a,, din Legea nr.21sr2oo1privind administratia publici locald, republicati cu modificdrile 9i "orpi"iarite 
ulterioare:

Consiliul Local al comunei
data de 14.05.20i9:

Piulesti, jude{ur satu Mare, intrunit in gedinla extraordinard din

Art'1' - Se aprobd Bugetul Local de Venituri si Cheltuieli al Comunei paulesti , judetulsatu Mare pe anul 2019 in valoare totala la venituri de 9.449.100 lei iar la cheltuieli de15.029 100 lei din care:
Sec{iunea functionare
- 5.047.700 lei venituri
- 5.047.700 tei chettuieti
Sec{iunea de dezvoltare
- 4.401.400 lei venituri
- 9.981.400 lei chertuieri, conform anexei 1 de la prezenta hotdrdre
Art.2. -Se aproba Lista obiectivelorde investitii pe anul2019, din bugetul localin valoarede 2'640.000 lei conform anexei 2, Lista obiectivelor de investi{ii pe anul 201g, din fonduri

europene in valoare de 7.341.400 lei conform anexei 3 la prezenta hotdr6re.



Art'3' - Cu ducere la indeplinire se incredinle azd Primarul comunei pdulegti, judelul satuMare.
Art'4 - Prezenta hotdrdre se comunicd prin intermediul secretarului comunei, primarului

9oT.'l9i'..Instituliei Prefectului Judelului satu Mare, compartimentului Financiar contabil siAchizi{ii din cadrul Primiiriei Pdulesti gi se aduce ta cunbgtin(6 publicd. ' ' "rc.,'vrcrr vvrr(dt

Pdulesti 03. 05.2019
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JUDETUL SATU MARE
PRIMARIA PAULESTI

RAPORT
privind aprobarea bugetului local al

Comunei Paulesti pe anul 2019

Avand in vedere Legea nr.2l5l200l privind administratia publica locala, Legea
nr.27312006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, a
Legii nr.5012019-Legea bugetului de stat pe anul 2019, propunem spre aprobare bugetul
local pe anul2019 al Comunei Paulesti.

Elaborarea proiectului de buget s-a facut in urma unei analize avand labaza
executia bugetara a anului 2018.

Veniturile bugetului local prognozate a se realiza in anul bugetar 2019 sunt in
suma totala de9.449.100 lei.

Cheltuielile bugetului local prevazute pe anul 2018 sunt in suma totala de

15.029.100 lei.

Cheltuielile bugetului local pe anul2019 sunt fundamentate si repartizate pe

destinatii, respectiv pe actiuni, activitati, programe, proiecte, obiective, si se efectueazain
concordanta cu atributiile care-i revin autoritatii publice locale, cu prioritatile stabilite de

acestea in vederea functionarii si in interesul colectivitatilor locale.
Cheltuielie bugetare sunt detaliate pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri,

articole si aliniate, conform Anexei nr.1.
Se propune alocarea din bugetul local al Comunei Paulesti suma de 252.000 lei

pentru functionarea scolilor si gradinitelor din comuna.
Cheltuielile curente pentru fuctionarea scolilor si gradinitelor sunt asigurate din

sume defalcate din TVA repartizate in suma de 202.000lei, conform adresei

nr.5238612019 emisa de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Satu Mare, si

suma de 50.000 lei din bugetul local.
Propunem alocarea sumei de 25.000 lei pentru asociatii si fundatii ( F.C.

UNIREA PAULESTI) si suma de 5.000 lei pentru sustinerea cultelor.

Bugetul initial al Comunei Paulesti cuprinde:
- cheltuieli de personal in suma de 2.576.000 lei
- cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 1.802.200 lei
- fond de rezervabugetara la dispozitia autoritatilor locale in suma de 30.000 lei;
- cheltuieli cu asistenta sociala in suma de 599.500 lei;
- cheltuieli cu proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile in suma de

7 .341.400 lei:



- alte cheltuieli in suma de 40.000 lei;
- cheltuieli de capital si investitii sunt in suma totala de 2.64Q.000 lei, conform
Listei de investitii anexate (anexa2).

Sectiunea de functionare cuprinde:
- venituri totale de 5.047.700 lei;
- cheltuieli totale de 5.047.700lei.
Sectiunea de dezvoltare cuprinde:
- venituri totale de 4.401.400 lei;
- cheltuieli totale de 9.981.400lei
Rezulta un deficit al sectiunii de dezvoltare in suma de 5.580.000 lei care se

acopera din excedentul anilor precedenti.
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JUDETUL SATU MARE
PRIMARIA PAULESTI

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea bugetului local al

Comunei Paulesti pe anul Z0lg

Proiectele bugetelor locale se elaboreaza de catreordonatorii principali de credite,inbazaLegii nr.2l512001privind administratia publica locala, a legii nr.273/2006 privind
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr.50/2019-
Legea bugetului de stat pe anul 2019 si se supun spre aprobare consiliilor locale.

. 
Elaborarea proiectului de buget s-a facut in urma unei analize avand labaza

executia bugetara a anului 2018.
Veniturile bugetului local progn ozate a se realiza in anul bugetar 2019 sunt in

suma totala de 9.449.100 lei.
Cheltuielite bugetului local prevazute pe anul2018 sunt in suma totala de

15.029.100 lei.
Sectiunea de functionare cuprinde:
- venituri totale de 5.047.700lei:
- cheltuieli totale de 5.047.700 lei.
Sectiunea de dezvoltare cuprinde:
- venituri totale de 4.401.400 lei;
- cheltuieli totale de g.gg l.400 lei
Rezulta un deficit al sectiunii de dezvoltare in suma de 5.580.000 lei care se

acopera din excedentul anilor precedenti.
Avand in vedere ca este indeplinita procedura aplicatapentru asigurarea

transparentei decizionale in administratia publica locala, potrivit actelor normative in
vigoare, fata de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de buget alaturat, pe care il
supunem Consiliului Local Paulesti spre aprobare.
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