ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL MOLDOVENI
HOTĂRÂREA
Nr. 34 din 22.04.2019
privind aprobarea bugetului comunei Moldoveni, judetul Neamt
pe anul 2019











Consiliul Local Moldoveni, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
Legea nr. 50 din 15 martie 2019 bugetului de stat pe anul 2019 publicată în Monitorul
oficial nr. 209 din 15 martie 2019
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
Art.5 alin.(2) si art. 32 din H.G. nr. 1183/2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul
de cooperare pentru asigurarea functiei de audit public intern si prevederile art. 1 alin.(2) din
H.C.L. nr. 41/31.08.2015 privind aderarea la Acordul de cooperare pentru organizarea si
exercitarea activitatii de audit public intern nr. 1431 din15.12.2016 cu modificările aduse de
Actul adiţional nr.1/30.01.2017, Actul aditional nr. 2/30.06.2017 si Actul aditional nr.
3/10.11.2017, Actul aditional nr. 4/30.01.2018, Actul aditional nr. 5/28.03.2018, Actul
aditional nr. 6/07.05.2018, Actul aditional nr. 7/16.07.2018 si Actul aditional nr.
8/05.12.2018
Adresa nr.7078 din 25.03.2019 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Neamţ
Adresa nr.5561 din 21.03.2019 a Consiliului Judeţean Neamţ
Adresa nr. 41 din 04.01.2019 a Filialei Judetene Neamt a Asociatiei Comunelor din
România,
Adresa nr. 236 din 21.02.2019 a Scolii Gimnaziale Comuna Moldoveni
Referatul nr.5/452 din 12.04.2019 a contabilului Primăriei comunei Moldoveni

În temeiul dispoziţiilor art.36, alin.(4), lit.a, art.45, alin.2, lit.a, art.115 alin.1 lit.b şi art. 117
lit.a din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1.
a) Se aprobă bugetul comunei Moldoveni pentru anul 2019, conform anexei nr. 1.
b) Se aprobă bugetul secțiunii de funcționare și secțiunii de dezvoltare conform anexei nr. 2.
c) Se aprobă bugetul secțiunii de funcționare și secțiunii de dezvoltare - venituri proprii Sursa E
conform anexei nr. 3.
d) Se aprobă lista obiectivelor de investiţii pentru anul 2019, conform anexei nr. 4
e) Se aprobă numărul de personal, precum şi fondul salariilor de bază pentru anul 2019, conform
anexei nr. 5.
f) Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local din anul precedent în sumă de 2.434 mii lei,
pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare, din care suma de 2.257,00 mii lei a fost repartizată
conform anexei nr. 1 la HCL nr. 3 din 31.01.2019 iar diferența de 177,00 mii lei, conform anexei
nr.6.
g) Anexele 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă asigurarea fondurilor necesare desfăşurării activităţii de audit public intern în
sistem de cooperare pentru exerciţiul bugetar 2018, aferent Direcției de audit public intern din
cadrul Filialei Judeţene Neamţ a Asociaţiei Comunelor din România, contribuţiile lunare datorate

fiind stabilite pe baza Acordului de cooperare nr. 1431/15.12.2016, cu modificările aduse prin Actul
adiţional nr.1/30.01.2017, Actul adițional nr. 2/30.06.2017, Actul adițional nr. 3/10.11.2017, Actul
adițional nr. 4/30.01.2018, Actul adițional nr. 5/28.03.2018, Actul adițional nr. 6/07.05.2018, Actul
adițional nr. 7/16.07.2018 si Actul adițional nr. 8/05.12.2018 astfel:
- Cheltuieli salariale, inclusiv cheltuielile cu deplasările: 24.768 lei/an
- Cheltuieli pentru pregătirea profesională: 780 lei/an
- Cheltuieli cu bunuri si servicii: 2.754 lei/an
- Cheltuieli de capital: 246 lei
Total cheltuieli – 28.548 lei/an.
Art. 3 Se aprobă constituirea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului local al comunei
Moldoveni în cuantum de 0,17% din totalul cheltuielilor bugetului de venituri și cheltuieli al
Consiliului local al comunei Moldoveni, respectiv în sumă de 25 mii lei.
Art.4. Primarul comunei și Compartimentul contabilitate al comunei Moldoveni vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.5. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor
interesate.

PRESEDINTELE ŞEDINŢEI,
Consilier,
Nicolaie MOISEI
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