
JUDEŢUL BRAŞOV 
CONSILIUL LOCAL MÂNDRA

HOTĂRÂREA NR 18 
din 24.04.2019

privind aprobarea bugetului local al comunei Mândra pe anul 2019

Consiliul Local al comunei Mândra, intrunit in şedinţa ordinară din data de 
24.04.2019,

Analizind proiectul de hotarire si raportul biroului financiar nr. 1221/20.03.2019,
Avînd in vedere avizul comisiei de specialitate nr. 1,2 şi 3 a Consiliului local al 

comunei Mândra,
Vazand prevederile art. 19 alin. 1, lit. a din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019 si art. 36, alin. 2, lit. b, 
alin. 4, lit. a, din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publica locala, republicata ,

In temeiul art. 45, alin. 2, lit. a si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 
privind Administraţia publica locala, republicata,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 -  Se aproba bugetul local al comunei Mândra pe anul 2019, conform 
anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarire.

Art.2 -  Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la îndeplinire de către primarul 
comunei Mândra.

Preşedinte de şedinţă 
Bălaii Ioan /# ^ O oX /  \ v .

JUDEŢUL 
BRAŞOV 1 *

Secretar

Prezenta hotarire s-a adoptat cu un nr. de 11 voturi pentru, 11 consilieri prezenţi din 
totalul de 11

Prezenta s-a difuzat:
1 ex. Instituţia Prefectului Braşov; 
1 ex. dosar H.C.L.;
1 ex. birou financiar;
I ex. dosar şedinţa, aviziere/sate.



ANEXA N R . la
la H.C.L. Mândra nr. 18/24.04.2019

ACTIVITATI FINANŢATE DIN BUGETUL LOCAL 
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE 

2019

1. TOTAL VENITURI 4.181.420 lei
- venituri proprii 1.804.000 lei
- cote defalcate din impozitul pe venit 

- sume alocate din cotele defalcate
428.000 lei

din impozit pe venit pt. echil.bug.local 
- sume repartizate din fondul la dispoziţia

487.000 lei

Consiliului Judeţean 
- sume defalcate din T.V.A. din care: 

pt. chelt.mat.invatam 
pt.ajutor incalzire cu lemne 
pt.tichete grădiniţă

- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea

300.000 lei
77.000 lei
65.000 lei
6.000 lei 

6.000 lei

bugetului local din care 
pt. sust.pers.cu handic. 
pt. Asigurarea bugetelor de funcţionare

- varsaminte in secţiunea de dezvoltare
- alte subvenţii de la administraţia centrala

1.613.000 lei
475.000 lei
1.138.000 lei 

-3.125.140 lei
2.597.560 lei

2. TOTAL CHELTUIELI 4.181.420 lei

Administraţia publică 2.309.000 lei
din care: - chelt. de personal

- chelt. materiale
- alte transferuri

1.607.500 lei 
699.500 lei 

2.000 lei

Ordine publica si siguranţa naţionala 315.000 lei
din care ordine publica 315000 lei

învăţământ 71.000 lei
din care : - ticgete de grădiniţă 

- cheltuieli materiale
6.000 lei
65.000 lei

Cultură , religie şi acţiuni privind 
activitatea sportivă si de tineret 156.150 lei



din care : - biblioteca comunala 
- cămine culturale 

- sport si baze sportive

49.150 lei 
89.000 lei

18.000 lei

Asistenta sociala 501.000 lei
din care: - chelt. pers. handicap, 

-ajutor lemne 
-indemnizaţii de hadicap

375.000 lei 
26.000 lei
100.000 lei

Servicii de dezv. publica si de locuinţe 317.450 Iei
din care: - iluminat public 

- alimentare cu apa
302.450 lei 

15.000 lei

Protecţia mediului si salubritate 181.800 lei
din care :- chelt.de personal 

- chelt.materiale
84.300 lei 

97.500 lei

Acţiuni generale economice si de munca 30.500 Iei
din care: -prevenirea inundaţiilor,incendiilor,etc 

-alte acţiuni
25.500 lei 

5.000 lei

Agricultura 60.000 lei
din care: -alte cheltuieli in domeniul agriculturii 60.000 lei

Transporturi si comunucatii 239.520 Iei
din care: - reparaţii drumuri comunale si străzi 239.520 lei

3. EXCEDENT/DEFICIT 0 mii lei
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ANEXANR. lb
Ia H.C.L. Mândra nr. 18/24.04.2019

ACTIVITATI FINANŢATE DIN BUGETUL LOCAL 
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE 

2019

I.TOTAL VENITURI 3.125.140 lei
-v a rsa m in te  d in  se c ţiu n e a  de  fu n c ţio n a re 3.125.140 lei

II. TOTAL CHELTUIELI 5.347.950 lei

1. Autoritati publice 100.000 Iei
- transferuri la asociaţii 100.000 lei

2.Servicii si dezvoltare publica , locuinţe, mediu si ape 3.025.140 lei
- proiect alimentare cu apa Ileni-Rausor 
-construire troita “Fantanita Mandrei”

2.963.140 lei 
62.000 lei

3. Transporturi 2.222.810 lei
- Modernizare DC67 DN1-RIUSOR-ILENI
- Modernizare DC66 SONA-FAGARAS

1.583.380 lei 
639.430 lei

III. EXCEDENT/ DEFICIT 2.222.810 Iei
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