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H O T Ă R Â R E  Nr.13 /2019

privind aprobarea bugetul general al  comunei Meresti pe anul 2019 şi estimările
pe anii 2020-2022

Consiliul local al comunei Meresti , judetul Harghita întrunit în ședința ordinară din
data de 11.04.2019

· Luând act raportul de specialitate nr. 381/27.03.2019al compartimentului
financiar- contabil, expunerea de motive nr. 382/27.04.2019 la proiectul de
hotărâre prin care primarul comunei, în calitate de inițiator prezintă
fundamentarea veniturilor si cheltuielilor prevăzute în bugetul local si bugetul
institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii;

· Avand avizul favorabil dat la proiectul de hotarare de comisia de specialitate a
consiliului local Meresti nr. 465/04.04.2019.

Având în vedere
· Procesul verbal de afișare nr. 366/25.03.2019, în vederea respectării principiilor

transparenței și publicității, respectiv termenul legal de 15 de zile pentru
definitivarea Proiectului de Hotărâre a bugetului local și publicarea sau afișarea la
sediul unității administrativ- teritoriale, în conformitate cu art. 39, alin.´(3) din
Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006.

· Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţie publică,
· Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele tehnice legislativă pentru

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,

· În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/15.03.2019 a bugetului de stat pe anul
2019,

· Legea finantelor publice locale ne. 273/2006 precum si a Ordinului ministrului
finantelor publice nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificatiei indicatorilor
privind finantele publice,

· Prevederile Legii Educatiei Nationale Nr. 1/2011 cu modificarile si completarile
ulterioare,

· Art. 18 și art. 26 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

· Hotărârea Consiliului Local al comunei Merești nr. 46/13.12.2018 privind
aprobarea grilei de salarizare conform art. 11 din Legea nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările
ulterioare

· Dispozitia Administratiei Judetene a Finantelor Publice Nr. 3/ 27.03.2019,
privind aprobarea repartizării pe unității administrativ- teritoriale din județul
Hargita a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor pe anul
2019 și estimări pe anii 2020-2022, repartizarea cotei de 18,50% din impozitul pe



venit și repartizarea pe unitățile administrativ- teritoriale, sumele defalcate din
taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anii 2020- 2022.

· Adresa Consiliului Judetean Harghita Nr. 6574/26.03.2019
· Hotărârea Consiliului Județean nr. 29/2019 privind repartizarea pe unități

administrativ- teritoriale a sumelor aferente cotei de 17,5% din impozitul pe venit
și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2019,

· Adresa Consiliului Judetean Harghita Nr. 8105/ 12.04.2019 privind estimările
pentru anii 2020-2022 a 20% din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale, respectiv a 20% din sumele aferente cotei de
18,5% din impozitul pe venit

· Ordonanța de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul
investițiilor publice și a unor măsuri fiscal- bugetare, modificarea și completarea
unor acte normative și prorogarea unor termene, în perioada 2019-2020,

În temeiul art.36 alin.(2) lit.”b”, alin.(4) lit.”a”, art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001
privind administarţia publică locală, modificată şi completată;

H O T Ă R E Ş T E

Art.1. Aprobă bugetul general al comunei Meresti, pe anul 2019, în sumă de
3900 mii lei la partea de venituri  şi 4165 mii lei  la partea de cheltuieli şi estimările atât
la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli pe anul 2020 2683 mii lei, pe anul 2021
2795 mii lei , pe anul 2022 2949 mii  lei, conform anexei nr.1.

Art.2.-Aprobă bugetul local pe anul 2019, detaliat la venituri pe capitole şi
subcapitole în suma de 3855 mii lei, estimările pe anul 2020 2683 mii lei, pe anul 2021
2795 mii lei , pe anul 2022 2949 mii  lei şi la cheltuieli pe capitole în suma de 4120 mii
lei şi estimările pe anul 2020 2683 mii lei, pe anul 2021 2795 mii lei , pe anul 2022 2949
mii  lei –conform anexelor nr. 2-3

(2) Aprobă bugetul local pentru secţiunea de funcţionare în suma de 2314 mii lei atât
la partea de venituri cât şi la cheltuieli, estimarile pe anul 2020 in suma de 2081 mii lei,
pe anul 2021 2105 mii lei si pe anul 2022 2139 mii lei.

(3) Aprobă bugetul local pentru sectiunea de dezvoltare în suma de 1541 mii lei la
partea de venituri, estimarile pe anul 2020 in suma de 602 mii lei, pe anul 2021 690 mii
lei, pe anul 2022 810 mii lei si 1806 mii lei la partea de cheltuieli, estimarile pe anul
2020 in suma de 602 mii lei, pe anul 2021 690 mii lei, pe anul 2022 810 mii lei .

Art.3.-Aprobă bugetul general pe anul 2019 al Şcolii Gimnaziale „David Ferenc”
Mereşti în suma de 119 mii lei compusă din 94 mii lei la buget local şi 25 mii lei
finanţat integral din venituri proprii și subvenții şi estimările  pe anul 2020 77 mii lei, pe
anul 2021 78 mii lei, pe anul 2022 80 mii lei conform anexei nr.4

Art.4.-Aprobă bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii şi
subvenţii pe anul 2019 în suma de 45 mii lei atât la partea de venituri cât și la partea de
cheltuieli şi estimările pe anul 2020 in suma de 30 mii lei, pe anul 2021 in suma de 30
mii lei, pe anul 2022 in suma de 30 mii lei conform anexelor nr. 5-6.

- aprobă bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii şi subvenţii
pentru secţiunea de funcţionare pe anul 2019 în suma de 45 mii lei şi estimările pe



anul 2020 in suma de 30 mii lei, pe anul 2021 in suma de 30 mii lei, pe anul 2022
in suma de 30 mii lei

Art.5.-Se aprobă lista de investiţii pentru anul 2019 la titlul 71 în suma de 1066 mii
lei și la titlul 58 în sumă de 640 mii lei conform anexei  nr.7-8.

Art.6.- Se aprobă numărul de posturi şi fondul salariilor de bază corespunzător din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mereşti şi al unităţilor
subordonate Consiliului local Mereşti,conform anexei nr. 9.

Art.7.- Anexele 1 – 9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8.-Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul
localităţii Meresti, precum şi compartimentul financiar- contabilitate din cadrul aparatului
de specialitate al primarului.

Art.9.-Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Merești, D.G.F.P S
Harghita, compartimentului financiar-contabilitate, precum şi Instituţiei  Prefectului
Judetul Harghita.

Meresti, la  11 aprilie 2019.

Preşedinte de şedinţa, Contrasemnează secretar,
PALFFY TIBOR Golicza Gyongyi
L.S., s.s. indescifrabil s.s. indescifrabil

HCL Nr. 13/2019

Adoptată în şedinţa din data de 11 aprilie 2019

Cu un număr de _8_ voturi „ pentru” și 0 abțineri din numărul total de 8 consilieri în funcţie.


