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HOTĂRÂRE NR. 8/18.04.2019 

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Comunei Ceru Băcăinți 

 

Consiliul local al comunei Ceru Băcăinți, întrunit în şedinţă ordinară, publică la data de 18 

aprilie 2019; 

Luând în dezbatere: 

- proiectul de hotărâre  privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al 

comunei Ceru Băcăinți, inițiat de domnul Trif Ioan, primarul comunei Ceru Băcăinți; 

       Conform prevederilor Legii nr . 50/2019 din 15 martie 2019, legea bugetului de stat pe anul 2019 

   Văzând referatul compartimentului financiar-contabil, privind aprobarea bugetului local și a 

adreselor: 

Adresa AJFP Alba nr.ABG_STZ-4246/18.03.2019, comunicare estimare sume conform art.6, 

alin.(18) din Legea bugetului de stat pe anul 2019, nr. 50/2019; 

 Adresa Consiliului Județean Alba nr. 5706/22.03.2019 prin care se comunică cotele defalcate 

din impozitul pe venit pentru echilibrare respectiv  sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea 

bugetelor locale, repartizate pentru bugetul  local pe anul 2019; 

Adresa AJFP Alba nr.ABG_STZ-4398/22.03.2019, prin care se comunică cuantumul sumelor 

din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor 

pe anul 2019 și estimările pentru 2020-2022; 

Adresa AJFP Alba  nr.ABG_STZ-4383/22.03.2019, prin care se comunică  repartizarea pe 

unități administrativ-teritoriale a cotelor defalcate din impozitul pe venit(estimat a se încasa) și a 

sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local, pentru estimările pe anii 2020-2022; 

Adresa  AJFP nr. nr.ABG_STZ-5405/09.04.2019, prin care se comunică repartizarea pe 

trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru bugetele locale, pe anul 2019; 

Adresa Consiliului Județean Alba nr. 7543/12.04.2019 prin care se comunică sumele repartizate 

din Fondul la dispoziția Consiliului Județean pentru anul 2019; 

Contractul de finantare pentru programul national de dezvoltare locala privind realizarea 

obiectului de investitii : MODERNIZARE DRUMURI SATESTI DS 7 SI DS 8 IN COMUNA 

CERU – BACAINTI , JUD . ALBA ; 

 

            Având în vedere prevederile art.36(4) din Legea nr. 215/2001; 
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În temeiul art. 45 alin.(1) şi art. 115, alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația 

publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adopta prezenta: 

 

HOTĂRÂRE 

  

Art.1 Se aprobă  bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al comunei Ceru Băcăinți 

conform anexei 1- parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se aprobă programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare 

conform anexei 2- parte integrantă din prezenta hotărâre ; 

 

          Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul Comunei Ceru 

Băcăinți, domnul Trif Ioan.    

 Art.4  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 8 voturi favorabile, valabil exprimate, 

care reprezintă 88,88 % din numărul consilierilor în funcție; 

 

 

Prezenta hotărâre se înaintează şi se comunică: 

- Instituției Prefectului – Județul Alba; 

- Administrației Județene a Finanțelor Publice Alba; 

- Trezoreriei Municipiului Alba Iulia; 

- Primarului comunei Ceru Băcăinți; 

- Compartimentului financiar-contabil; 

- 1 exemplar la dosar. 

 

 

 

                   Președinte de ședință,                                                              Contrasemnează, 

                          Consilier,                                                                        Secretar comună, 

                     BEJIU VALENTIU                                                            SUCIU RALUCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




