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 Privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei 

Câmpineanca pentru anul 2019. 
 
 
 Consiliul local al comunei Câmpineanca, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă 
ordinară, 
 
 - având în vedere nota de fundamentare ordonatorului principal de credite 
care propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Câmpineanca 
pentru anul 2019, adresele Administraţiei Judeţene a Finantelor Publice Vrancea nr. 
VNG-REG/nr. 9079/26.03.2019; 
 
 - văzând rapoartele comisiilor de specialitate al Consiliului local 
Câmpineanca şi referatul contabilei înregistrat la numărul 3106/27.03.2019 prin care 
solicită aprobarea bugetului aşa cum a fost el iniţiat;  
 
 -  luând în considerare Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr. 
25/22.03.2019 privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor 
defalcate din TVA și a sumelor din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2019 și estimativ pe anii 2020-2022 alocate județului 
Vrancea prin Legeaa nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 ; 
 
 - în temeiul prevederilor  art. 5 alin. 5, alin. 6, art. 6 alin. 19, alin. 20  din 
Legea nr.50/2019  privind bugetul de stat pe anul 2019; 
 
 - în baza  art. 19 alin. (1) lit. „a”, art. 20 alin. (1) lit. „a”, art. 25, art. 26, art. 39 
din  Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale; 
 
 - în conformitate cu prevederile art.36, alin. (4), litera “a”  si al art.45, alin. 
(2) lit. “a” si art. 115 alin. (1) lit.”b” din Legea administratiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 



 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

 Art.1 Aprobarea bugetului de venituri pe anul 2019 conform anexei 1. si a 
bugetului de cheltuieli al Comunei Câmpineanca pe anul 2019, conform anexei 2, 
anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art.2 Aprobarea listei obiectivelor de investiţii pe anul 2019 cu finanţare de la 
bugetul local conform Anexei 3  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  
 Art.3 Aprobarea numărului de personal permanent şi temporar, precum şi 
fondul salariilor de bază conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 

Art4 Suma de 3.263,00 mii lei se va utiliza din capitolul ”sumele din 
excedentul anului precedent”. 

 
Art.5 Prevederile prezentei hotariri vor fi duse la îndeplinire de contabilul 

comunei Câmpineanca, judeţul Vrancea. 
 
Art.6 Prezenta hotarare va fi comunicata la legalitate si persoanelor interesate 

de catre secretarul comunei Câmpineanca. 
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