
R O M Â N I A 
JUDEȚUL NEAMȚ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȚIBUCANI 
 

H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea bugetului de venituri 

și cheltuieli al comunei Țibucani, judeţul Neamţ pentru anul 2019                                          
și estimări pentru anii 2020 – 2022 

 
CONSILIUL LOCAL al comunei ŢIBUCANI, judeţul NEAMŢ, întrunit în şedinţa  

ordinară din data de 24 aprilie 2019; 
 
Având în vedere expunerea de motive a domnul Primar, înregistrată sub Nr. 2791 din 

17.04.2019 și Referatul de specialitate al serviciului de resort, înregistrat sub Nr. 2764 din 
16.04.2019, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, cu 
anexele corespunzătoare; 

 
Cu aplicarea prevederilor din: 
- Legea nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019; 
- Legea nr. 47/2019 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019; 
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale – art. 39 alin. 6; 
- Legea privind administrația publică locală nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare – art. 63 alin. 1 lit c) și alin. 4 lit. b); 
Luând act de avizul comisiei de specialitate; 
În temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2) din Legea privind administrația publică locală nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1.  Se aprobă bugetul local de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al comunei 
Ţibucani, judeţul Neamţ, precum şi estimările pentru anii 2020 – 2022, conform anexelor, 
parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează: 

 
VENITURI (lei):                    19.995,00 mii lei 

 din care: 
 VENITURI CURENTE           4.498,00 mii lei  
 EXCEDENT                626,00 mii lei 
 SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT       14.751,00 mii lei 
 SUME UE                120,00 mii lei 

 
1. COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT           =  4.026,00 mii lei 
a) cote defalcate din impozitul pe venit     =    1.274,00 mii  lei 
b) sume alocate din cotele defalcate din impozitul  

           pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale     =    2.752,00 mii  lei 
 

2. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE    =    285.000 lei 
a) impozit pe cladiri        =    189.00 mii lei 
b) impozit pe terenuri        =      85,00 mii lei 

 c) alte taxe de timbru        =      11,00 mii lei 
 
3. TAXA MIJLOACE DE TRANSPORT     =    44,00 mii lei 
a) impozit pe mijloace de transport persoane fizice    =     41,00 mii lei 
b) impozit pe mijloace de transport persoane juridice             =       3,00 lmii ei                    



 
4. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE      =      10 ,00 mii  

lei 
a) alte impozite si taxe        =      10,00 mii lei 

 
5. VENITURI NEFISCALE       =    535,00 mii lei 
a) venituri din concesiuni si inchirieri      =      72,00  mii lei 
b) venituri din taxe vânzări de bunuri                          =      31,00 mii lei 
c) venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale =     432,00 mii lei  
d) alte venituri                                                                                    =        0,00 mii  lei 

            
           6. ALIMENTARE SECȚIUNE DEZVOLTARE  
           DIN SECȚIUNE FUNCȚIONARE                                                          =   - 417,00 mii  lei 
 
           7. SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT                                              = 15,00 mii lei 
          a) subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei  =       15,00 mii lei 
            

CHELTUIELI  TOTAL  (lei):                          19.995,00 mii lei 
  

Capitolul 51 – Autorități publice locale                                            - 1.783,00 mii lei 
a) cheltuieli de personal       -   1.200,00 mii lei 
b) bunuri  si servicii                            -      583,00 mii lei 

 
Capitolul 56 – Transfer cu caracter general între diferite 
nivele ale administrației       - 10,00 mii lei 

 
 Capitolul 61 – Ordine Publică și Siguranță Națională   - 304,00 mii lei 

a) cheltuieli de personal       -  165,00 mii lei   
b) bunuri si servicii        -      7,00 mii lei 
c) cheltuieli de capital       - 132,00 mii lei 

  
 Capitolul 65 – Învățământ      - 813,00 mii lei 

a) cheltuieli de personal       -     42,00 mii lei   
b) bunuri si servicii        -    170,00 mii lei 
c) tichete sociale și drepturile copiilor cu cerințe educaționale  -      28,00 mii lei 
d) cheltuieli de capital       -    600,00 mii lei 

    
Capitolul 67 – Cultură, recreere și religiet    -  585,00 mii lei 
a) cheltuieli de personal       -     68,00 mii lei   
b) bunuri si servicii        -     37,00 mii lei 
c) cheltuieli de capital       -    480,00 mii lei 

    
Capitolul 65 – Asistență socială               - 1.112,00 mii lei 
a) cheltuieli de personal       -    745,00 mii lei   
b) indemnizație pentru persoanele cu handicap    -    300,00 mii lei 
c) ajutor încălzirea locuinței pentru beneficiarii de ajutor social  
Legea Nr. 416/2001        -      52,00 mii lei 
d) ajutor încălzire căldură - lemne      -      15,00 mii lei 
 

 Capitolul 70 – Iluminat public      - 590,00 mii lei   
a) bunuri si servicii        -   373,00 mii lei 
b) cheltuieli de capital       - 217,00 mii lei 

 
Capitolul 74.02 – Salubrizare      - 471,00 mii lei   



a) bunuri si servicii        -    83,00 mii lei 
b) cheltuieli de capital       -   388,00 mii lei 
 
Capitolul 83.02 – Agicultură, Silvicultură    -      5,00 mii lei   
a) bunuri si servicii        -      5,00 mii lei 
 
Capitolul 84 – Transporturi               - 14.322,00 mii lei   
c) bunuri si servicii        -      240,00 mii lei 
d) cheltuieli de capital       -  14.082,00 mii lei 
 

Art.2.  Primarul și Serviviul financiar-contabilitate vor urmări ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri. 

 
Art.3. Secretarul comunei va înainta și comunica prezenta hotărâre autorităților și 

persoanelor interesate și-o va aduce la cunoștință publică prin afișaj la sediu instituției 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ           CONTRASEMENEAZĂ          

 CONSILIER LOCAL,                          SECRETARUL COMUNEI,                                       
RUSU IOAN                            J U R I S T                     
                                AMBROSĂ COCA                                                                                                                    

  
 
 
 
 
 
 
Nr. 33 

Adoptată în ședința  ordinară din data 24 aprilie 2019 
Cu un număr de 13 voturi pentru, nici 1 vot împotrivă și nici 1 abţinere din totalul de 13 consilieri în 

funcţie  
Redactat N. Moisă 

Procesat C. Ambrosă 

24.04.2019 

Dos. ȘEDINȚĂ CONS. LOCAL                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŢIBUCANI        

 

NUMAR DE PERSONAL,  
PERMANENT SI TEMPORAR 

PRECUM SI FONDUL DE SALARII AFERENT APARATULUI DE SPECIALITATE AL 
PRIMARULUI COMUNEI  TIBUCANI 

 
 
 

Cod 
cap. 

Denumire 
capitol 

Nr. 
salariati 
aprobati 

Din care: Fond 
salarii de 

baza 
/2019  
mii lei 

Permanenti Suspendati Vacante 

51.02 Autoritati 
executive 

     26 18  8 1.200 

61.02 Ordine publica 
si siguranta 
nationala 

 6 2 - 4 165 

67.02 Cultura, 
recreere, religie 

1 1 - - 68 

68.02 Asistenta 
sociala 

22 22 - - 745 

 TOTAL  
 

55 
 

43 
 

 12 2.178 

 
 
 
Ordonator principal de credite,    Serviciul Financiar – Contabilitate, 
     Butnariu Petru Dorin                          Moisă Niculai 
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