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HOTĂRÂREA NR.  29    /2019 

Privind aprobarea bugetului local  al oraşului Aninoasa pe anul 2019 

 

Consiliul local al oraşului Aninoasa, jud.Hunedoara; 

 Raportat la proiectul de hotărâre nr.26/01.04.2019 

 Analizând expunerea de motive a primarului oraşului Aninoasa, dl. Dunca 

Nicolae, nr. 26/5/01.04.2019  

 Ţinând cont de raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei 

oraşului Aninoasa, înregistrat cu nr. 26/6/10.04.2019, cat si de avizele comisilor de 

specialitate al Consiliului local al orasului Aninoasa nr. 14/7 din 17.04.2019, nr. 16/7 

din 18.04.2019 şi nr. 17/7 din 18.04.2019; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/2019 – Legea bugetului de stat pe 

anul 2019, a Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, republicată, cu 

completările şi modificările ulterioare, art.39 şi a dispoziţiilor  Legii nr.52/2003 

privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,  cu modificările 

şi completările ulterioare,  

 În temeiul art.36 alin. 4 lit.a şi al art.45 alin.2, respectiv art.115 alin.1 lit.b din 

Legea nr.215/2001 a Administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1-Se aprobă bugetul local al oraşului Aninoasa  pe anul 2019 şi estimările  

pentru anii 2020-2022, prezentate în Anexa nr.1 ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2 Se aprobă Lista de investiţii pe anul 2019, prevăzută în Anexa nr.2 ce 

face parte integrantă din prezenta hotărare. 



Art.3-Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Serviciului 

buget-contabilitate, impozite şi taxe locale, salarizare şi resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului oraşului Aninoasa.. 

 Art.4-Prezenta hotărare poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ 

competent în termenul şi condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

Art.5-Prezenta se comunică: 

 Instituţiei Prefectului; 

 Primarului oraşului Aninoasa; 

 Serv.buget-contabilitate; 

 Trezoreriei Petroşani; 

 D.G.F.P Hunedoara 

 Afişiere şi presă; 

 

 

 
Aninoasa la, 

18.04.2019 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ            CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR                                                                         

 ALBESCU ADRIAN                                   JR. GHEORGHE SIMION-NELU 

 
 

 

 

 

 

 

 
 Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 18.04.2019, cu un număr de13 voturi pentru, 

voturi abţineri -, voturi împotrivă -, din totalul de 13 consilieri / 13membri prezenţi. 
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