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HOTĂRÂREA Nr. 211 
Din data de 07 AUGUST 2019

- privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului de transport public local
al Municipiului Făgăraş pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Făgăraş întrunit în şedinţă extraordinară,

Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre,
- Raportul de specialitate nr. 58522/05.08.2019 prin care Primarul Municipiului 

Făgăraş, propune aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului de transport 
public local al Municipiului Făgăraş pe anul 2019,

- avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economico - sociale, buget finanţe şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, Comisiei de organizare şi 
dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, 
conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, Comisiei pentru Servicii publice 
comerţ şi agricultură, prestări servicii, Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, 
culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, Comisiei pentru 
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, Comisiei de turism, relaţii externe şi 
integrare europeană din cadrul Consiliului Local al Municipiului Făgăraş;

în conformitate cu prevederile art. 1, art. 4 alin. (1), art. 5, art. 19 alin. (1), art. 20 
alin. (1), 58 alin. (1) şi ale art. 82 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, 
actualizată,

în conformitate cu art. art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit.a), art. 139, art. 197, 
art. 198 alin. (1) şi (2) respectiv art. 243 alin. (1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 
57/03.07.2019 privind Codul administrativ,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/03.07.2019 
privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art.l. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului de transport public 
local al Municipiului Făgăraş, CUI 40918475, pe anul 2019, conform anexei nr 1.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Şeful Serviciului 
de transport public local al Municipiului Făgăraş.

1

http://www.prirnaria-fagaras.ro
mailto:secretariat@primaria-fagaras.ro


Hotărârea s-a adoptat cu 15 voturi pentru, - abţinere, - împotrivă 
Consilieri în funcţie -  19 
Consilieri prezenţi - 15 
Se comunică:
- Instituţiei Prefectului Braşov
- Direcţiei Generală Regională a Fianaţelor Publice Braşov 

Serviciului Trezorerie Făgăraş
- Primarului Municipiului Făgăraş 

Secretarului Municipiului 
Direcţiei Buget Finanţe
Serviciului de transport public local al Municipiului Făgăraş

- Colecţie
- Afişare
- Dosar de şedinţă

Cod: F -  50
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Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.211/07.08.2019

Cod
indicator Denumirea indicatori

Influenţe
Trimestrul

III
- mii lei -

Total Venituri +84,00
84.10 Transporturi +84,00
84.10.50 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor +84,00
43.10 Subvenţii de la alte administraţii +84,00
43.10.09 Subvenţii de la instituţii publice +84,00

Total Cheltuieli +84,00
84.10 Transporturi +84,00
84.10.50 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor +84,00
10 Cheltuieli de personal +55,10
10.01 Cheltuieli salariale în bani +53,90
10.01.01 Salarii de bază +49,00
10.01.06 Alte sporuri +1,00
10.01.17 Indemnizaţii de hrană +3,90
10.03 Contribuţii +1,20
10.03.07 Contribuţia asiguratorie pentru muncă +1,20
20 Bunuri si servicii +28,90
20.01 Bunuri şi servicii +28,90
20.01.01 Furnituri de birou +1,00
20.01.05 Carburanţi şi lubrefianţi +22,00
20.01.06 Piese de schimb +2,90
20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare +3,00


