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Nr. 1 0 din 19.04.2019 

HOTĂRÂRE 
Privind aprobarea bugetului consolidat iniţial propriu al comunei Milcov pe 
anul 2019 

HOTĂRÂRE 

Referitor la: aprobarea bugetului consolidat iniţial propriu al comunei Milcov pe 
anul2018 

Având în vedere: 
- Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;

art 26 din Legea nr, 273/2006 privind finanţele publice locale, aprobată cu
modificările şi completările ulterioare
Adresele AJFP Olt nr. OT130.757/19.03.2019, OT130771/21.03.2019 şi 
OT1309640/08.04.2019 împreună cu Anexele acestora, prin care au fost
comunicate sumele defalcate din TV A si cotele defalcate din impozitul pe
venit pentru bugetele locale pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020-2022,
Adresele Consiliului Judetean OLT nr. 2676 din 21.03.2019 şi 3025 din
28.03.2019 privind repartizarea cotei de 17 ,5% şi de 7 ,5% din impozitul pe
venit, a sumelor defalcate din TV A pentru echilibrarea bugetelor locale si 
a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020-2022;
Expunerea de motive a Primarului înregistrată sub nr. 1207din11.04.2019
Raportul compartimentului financiar contabil înregistrat sub nr. 1206 _ din
11.04.2019;

- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Milcov înregistrat sub
nr. 1323 din 19.04.2019;

În baza art. 45, alin.(l) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, Consiliul Local Milcov, adoptă următoarea: 

HOTĂRÂRE 

Art.1 Se aprobă Bugetul general consolidat de venituri şi cheltuieli al comunei 
Milcov pe anul 2019, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre, buget general care cuprinde: 



• Bugetul local propriu iniţial al comunei Milcov pe anul 2019, în sumă totală
de 2311 mii lei, la partea de venituri şi 2906 mii lei la partea de cheltuieli,
anexa 1. 

• Cheltuielile bugetului local sunt detaliate pe secţiuni:
• Secţiunea de funcţionare = 2.261 mii lei, anexa 2
• Secţiunea de dezvoltare = 645 mii lei, anexa 3

• Lista detaliată a obiectivelor de investiţii pe anul 2018 în sumă totală de 
645 mii lei, ( anexa 4 ), având ca sursă de finanţare sumele repartizate din
Fondul la dispoziţia consiliului judeţean şi sume din excedentul anului
2018

• Sinteza bugetului general consolidat al comunei Milcov în anul 2018,
cuprinzând veniturile şi cheltuielile consolidate în suma de 2311 mii lei, la
partea de venituri şi 2906 mii lei la partea de cheltuieli, (anexa 5). 

Art.2 Se aprobă utilizarea parţială a excedentului anului 2018 în sumă de 595 mii 
lei, conform destinaţiei prevăzute în anexei nr. 4, respectiv pentru finanţarea 
parţială a cheltuielilor de dezvoltare privind investiţiile. 

Art. 3 Se aprobă Numărul de personal, permanent şi temporar şi Fondul salariilor de 
baza pe anul 2019 în sumă de 1308 mii lei , repartizate pe capitole. 

Art. 4 Primarul comunei Milcov va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri. 

Art. 5 Prezenta hotărâre se va comunica Primarului comunei Milcov, biroului 
financiar-contabil, Instituţiei Prefectului judeţului Olt şi va fi publicată pe site-ul 
www.primariamilcov.ro 

Preşedinte de şedin 
Ionut LEORDEA , 

Contrasemnează pentru legalitate 
SECRETARUL COMUNEI 
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