
 
ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                                               
JUDEŢUL BRĂILA 
ORAŞUL   FĂUREI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. HOTĂRÂREA NR. 2626  
Din 19 aprilie 2019 

Privind aprobarea bugetului local şi bugetului activităţilor şi instituţiilor finanţate din venituri 
proprii pe anul 2019 şi a estimărilor pentru 2020-2022 

 
Consiliul Local al Oraşului Făurei, întrunit în şedinţă extraordinara la data de 19 aprilie 

2019; 
Având în vedere:  

Ø Expunerea de motive a primarului oraşului; 
Ø Raportul nr. 2605/11.04.2019 al Biroul financiar-contabil, impozite şi taxe din cadrul 

Primăriei oraşului Făurei; 
Ø Referatul nr. 953/11.04.2019 al Liceului Teoretic «George Vâlsan» Făurei; 
Ø Referatul nr. 1077/11.04.2019 a Spitalului Orăşenesc Făurei; 
Ø Referat nr. 215/10.04.2019 al Serviciului Public de Salubrizare; 
Ø Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, respectiv 

Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, 
protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, sport şi 
agrement, Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi 
liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, Comisia pentru programe de 
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat, 
servicii şi comerţ şi Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi 
religie; 
În baza prevederilor:  

Ø Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările 
ulterioare;  

Ø Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019; 
Ø Deciziile şefului AJFP Brăila nr.7/20.03.2019 și 9/03.04 2019 privind repartizarea pe 

unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA și a sumelor alocate din cotele 
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale şi a estimărilor pentru 
anii 2020-2022; 

Ø Hotărârii Consiliului Judeţean Brăila nr. 23/22.03.2019 privind repartizarea pe unităţi 
Administrativ teritoriale a cotelor defalcate din impozitul pe venit, a sumelor defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și a sumelor defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și 
comunale pentru anul 2019 și estimările pentru anii 2020-2022; 

În temeiul art. 36 alin. 4 lit. „a”, art. 45 alin. 2 lit. „a” şi art. 115 alin. 1 lit. „b” din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 - republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

HOHOTĂTĂRĂRĂŞTEŞTE  
Art. 1. Se aprobă bugetul local – secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare al 

Oraşului Făurei pe anul 2019 conform anexei nr. 1. 



 
Art. 2. Se aprobă finanţarea Liceului Teoretic «George Vâlsan» Făurei din bugetul local 

pe anul 2019, în sumă de 548,00 mii lei. 
Art. 3. Se aprobă bugetul instituţiilor şi activităţilor finanţate din venituri proprii și 

subvenții– secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare pe anul 2019 conform anexei nr. 
2. 

Art. 4. Se aprobă finanţarea Spitalului Orăşenesc Făurei din venituri proprii şi subvenţii 
de la bugetul local, pe anul 2019, în sumă de 15481,00 mii lei. 

Art. 5. Se aprobă finanţarea Serviciului public de salubrizare Făurei din venituri proprii, 
pe anul 2019, în sumă de 1073,00 mii lei. 

Art. 6. Se aprobă Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de 
finanţare, pe anul 2019, conform anexei nr. 3, Programul de investiții publice pe anul 2019 cu 
finanțare integrală de la bugetul local, conform anexei nr. 3.1 şi fişele obiectivelor de investiţii 
conform anexelor nr. 3.2,3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 și 3.12 

Art. 7. Se aprobă Lista poziţiei „Alte cheltuieli de investiţii” pe anul 2019 conform 
anexei nr. 4. 

Art. 8. Se aprobă numărul de personal şi fondul salariilor de bază pe anul 2019 conform 
anexei nr. 5. 

Art. 9. Se aprobă utilizarea excedentului anilor precedenţi în valoare de 1058,00 mii lei, 
ca sursă de finanţare a secţiunii de dezvoltare a bugetului local. 

Art. 11. Se aprobă utilizarea excedentului anilor precedenţi în valoare de 2121,00 mii 
lei din care,  ca sursă de finanţare a secţiunii de funcţionare suma de 1251,00 mii lei şi ca sursă 
de finanţare pentru secţiunea de dezvoltare suma de 870,00 mii lei pentru Spitalul Orăşenesc 
Făurei. 

Art. 12. Se aprobă utilizarea excedentului anilor precedenţi în valoare de 30,00 mii lei, 
ca sursă de finanţare a secţiunii de funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare Făurei. 

Art. 13. Se aprobă finanţarea cheltuielilor în sumă de 16700 lei pentru asigurarea 
normei de hrană pentru poliţiştii locali în cuantum de 400 lei/poliţist local/lună. 
          Art. 14. Se aprobă creditele de angajament pe perioada 2019-2022 conform anexei nr. 6. 

Art. 15. Anexele nr. 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 4, 
5 şi 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 16. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
ordonatorul principal de credite, Biroul financiar-contabil, impozite şi taxe  din cadrul 
Primăriei oraşului Făurei, Liceul Teoretic «George Vâlsan» Făurei, Spitalul Orăşenesc Făurei 
şi Serviciul public de salubrizare Făurei. 

Art. 17. Prin grija secretarului oraşului, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa 
persoanelor interesate.  

                                                       
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,   

VOINEA ION CONTRASEMNEAZĂ  SECRETAR, 

 ICHIM CORNEL 
 
 


