ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTESTI
HOTARARE

Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Baltesti pe anul
2019 si estimari pentru an ii 2020 - 2022

Avand in vedere:
Raportul de speciali t ate intocmit de seful Biroului Financiar contabil, inregistrat la
nr. 4951/15.04.2019 prin care solicita aprobarea bugetului local pe anul 2019 si estimari
pentru anii 2020-2022.
Expunerea de motive a primarului comunei Ba ltesti, inregistrata sub
n r.4968/15.04.2019;
Prevederile Legii nr.273/29.06.2006 Legea Finante lor Publice Locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Prevederile Legii nr.50/2019 privind aprobarea bugetulu i de stat pe anul 2019;
Hotararea Consiliul ui Judetean Prahova nr.18/2019 privind repartizarea pe unitati
administrativ teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe
anul 2019.
Decizia Directorulu i General al D.G.R.F.P. Ploiesti nr.4100/08.04.2019 privind
repartizaea pe un an si pe trimestere a sumelor alocate din unele venituri ale bugetului
de stat pe anul 2019 si estimari pentru anii 2020-2022.
Fisa cu indicatori pentru bugetul local alocati din unele venituri ale bugetului de
stat pe anul 2019 si Fisa cu sume defalcate din unele venituri ale bugetulu i de stat pentru
echilibrarea bugetelor locale estimate pentru anii 2020-2022.
Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local
Baltesti.
Avizul secretarului.
In temeiul art. 36 alin. (4), lit. "a" din Legea nr. 215/ 2001, republicata, Legea
Administratiei Publice Locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Consiliul Local al Comunei Baltesti adopta prezenta hotarare:
Art. 1 Se aproba bugetul local de venituri si cheltuieli al comunei Baltesti pe anul
2019 si estimari pentru anii 2020-2022, conform anexei nr.1 ce face parte integranta din

prezenta hotarare.
Art. 2 Se aproba numarul de personal permanent si temporar din statul de functii
conform organigramei si fondul de salarii, conform anexei nr.2 care face pa rte integranta
din prezenta hotarare.

Art.3 Se aproba prog ramul de investitii pe anul 2019 si estimari pentru anii 20202022, pe capitole bugeta re, potrivit anexei nr.3 care face parte integranta din prezenta
hotarare.
Art.4 Prezenta va fi dusa la indeplinire de catre prima r prin compartimentu l de

specialitate si difuzata in sti tutiilor si persoanelor interesate de catre secretar.
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