
ROMANlA
JUDETUL ARAD
PRIMARIA COMUNEI SAGU

NR 1731122.03.2019

Compartimentul
Contabilitate

Compartimentul
Achizitii

REFERAT DE APROBARE

al bugetului local pe anul 2019

Avand in vedere:
1. prevederile Legii nr 50 12019 a bugetului de stat pe anul 2019, in care s-au
stabilit veniturile totale din care s-au alocat sume bugetelor locale , din
sume defalacte din TVA , cote defalcate din impozitul pe venit
Si
2. In conformitate cu prevederile art 39, alin 2 din Legeea nr 27312006,
privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare
Administratia JudeteanaaFinantelor Publice Arad si Consiliul Judetean Arad
a aprobat rcpartizarea pe unitatile administrativ -teritoriale din jud Arad a
sumelor defalcate din TVA si cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019 dupa cum unneaza :

- adresa nr ARG_STZ_1824120.03.2018 prin care se comunica estimarile
pentru anii 2020-2022 a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea
cheltuielilor la nivelul comunelor aprobata prin Legea bugetului.

- adresa nr ARG_STZ_1801119.03,2019 prin care se aloca sumele din
impozitul pe venit- alocare directa 60yo ,

- Hotararea nr 75122.03.2019 a CJ Arad prin care se aloca sume pentru
ftnantarea obiectivelor ,,Modemizare Strazi com Sagu etapa aIII a ,, ,

,,Renovare ,constructie administrativ si social culturala,, Si ,, Modernizare
str 8 tronsonul 3 Fiscut si str 20 tronson 2 Firiteaz ,, sume alocate din
impozitul pe venit cota de 7,5yo -la dispozitia consiliului judetean pe anul
2019 rnbaza Legii bugetului pe anul 2019,



- adresa nr ARG-STZ-2.369108.04.2A19 emisa de ANAF si HotarareaT4
din 22.03.2019 emisa de Consiliul Judetean Arad prin care se comunica
tepartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru frnantarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor aprobata prin Legea
bugetului si sume pentru echilibrarea bugetelor locale,

- adresa nr ARG-STZ-2.1I3103.04.2019 prin care se comunica estimarile
pentru anli 2020-2022 a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea de
baza a unitatilor preuniversitar de stat pentru cheltuielile prevazute la art
104 alin2litb) .

- adresa nr ARG-STZ-I'.826/20.03.2019 sume defalcate din TVA estimari
ani 2019-2022 finantare ajutorului de incalzire ,camine pentru persoane
varstnice ,stimulente educationale , drepturile copiilor cu cerinte
educationale .

- adresa 106 din I0.04.2019 emisa de Scoala Gimnaziala Sagu si adresa 101
din 10.04.2019 emisa de Scoala Gimnaziala prin care se solicita sume
p entru frnarfiar ea compl etara

3. Adresa nr 1915104.12.2018 emisa de ADIACJA si adresa 2636/20.12.2018
emisa de ADISIGD cotizatie pentru anul2019,

Sumele repartizate au fost inregistrate la capitolele de venituri conform
clasificatiei bugetare a veniturilor .

Stabilirea veniturilor din impozite si taxe s-au facut inbazadeclaratiilor fiscale
depuse de catre persoane fizice si juridice , acontractelor de concesiune si
inchiriere in derulare , a registrului ro1 si a executiei bugetare la data de
31.12.2018. S-au avut in vedere modificarile stabilite prin Codul Fiscal privind
modificarile unor categorii de impozite aprobate prin HCL in anul 201g.

Fata de cele prezentate mai sus va rugam a analiza si aproba bugetul
local al comunei Sagu pe anul 2019 precum , planul anual de achizitii preium si
lista de investii pe anul 2019.

Lista de investitii cuprinde obiectivele in continuare si mulri anuale dupa
cum urneaza:

,, Modernizarc strazi in comuna Sagu etapalll jud Arad ,,
,, Modernizare camin cultural Sagu,,
,, Constructie capela loc Cruceni ,,
,, Extindere canalizare menajera in localitatea sagu ,.|.rd.trl Arad, ,,
,, Modernizare strazi etapalV com Sagu, jud Arad,,
,, Renovare constructie administrativa si social culturala,,
,, Modernizare sff 32 Sagu ,,



,, Modernizare str 8 tronsonul 3 Fiscut si str 20 tronson ZFiriteaz ,,

Planul de achizitii este structurat pe fiecare cod CPV in parte si cuprinde
obiectivele de investitiii , furnituri , materiale si poduse de intretinere , piese
schimb , utilitati , posta si telecomunicatii si prestari servicii pe fiecare lucrare sau
furnizarc de bunuri in parte.

Va multumesc.

Denumire -Venituri Suma
Total 9.705,71
0 4.A2- cote defalcate din
impozit pe venit

1.100,00

07 .02-impozite si taxe pe
prorietate

975,00

11.O2-sume defalcate din TVA 1.866.3
15.02-taxe pe servicii pe
specifice

1,00

| 6 .02-taxe pe utiltzar ea
bunurilor

37r,00

18.02-alte impozite si taxe
fiscale

130,00

3 0.02-venituri din proprietate 45,00
3 4.}2-venituri din taxe
administrative

5,00

3 5 .02 - amenzi,p enal itati s i
confiscari

132,00

3 6.02-diverse venituri 357,00
48.02-sume primite de la UE 4.742,00
Denumire -Cheltuieli Suma
51.}2-administrtie 1.454,44
5 4 .02- alte servicii publice
generale

72,35

65.}2-invatamant 232,18
67 .02- cultura,recreere,religie 458,58
68.02-asitenta sociala 1.421,31



7 0 .02-lo cuinte, servicii si
dezvoltare publica

315,41

84.}Z-transporturi 4.56r.75

Semnatura

Lucaciu Claudia

Romescu Monica


