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JUDT|UL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SFANTU GHEORGHE

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea bugetului local al comunei Sfantu Gheorghe
pe anul 2A2O
Consiliul Local al comunei Sfantu Gheorghe, ales ?n condiliile Legii nr. LL5]2OL5
pentru alegerea autoritdtilor administratiei publice locale, republicatS,cu modificirile gi
complet5rile ulterioare, intrunit in gedintb ordinarS, ast5zi
Avdnd in vedere :
- referatul de aprobare si motivare al primarului comunei Sfantu Gheorghe
nr...........din ..................
- adresa nr........... din .............. a Administratiei Judetene a Finantelor Publice
Ialomila cu privire la repartizarea unor cote gi sume defalcate din unele venituri ale bugetului
de stat pe 2l2O,repaftizate comunei Sfantu Gheorghe gi a sumelor defalcate din TVA pentru
echi li brarea bugetu ui loca I gi fi na nta rea cheltuiel i lor descentra izate.
- adresa nr...... din ........... a CJ Ialomita prin care comunici sumele pentru sustinerea
programelor de dezvoltare local5 si pentru sustinerea proiectelor de infrastructurd care
necesit5_cofi na nta re localS.
In conformitate cu
I

(

I

prevederile aft.2 alin.(2 -5), aft.3 alin.1 ,arL.t4 alin.7 , aft.19 alin.1 lit.a) ,aft.20
alin.1 lit.a) , aft.39 alin.6 gi aft.58 din Legea nr.27312006 privind finantele publice
locale,cu modificdrile gi completdrile ulterioare.
Prevederi!e art:7 din Legea nr.5212003 privind transparenta decizionala in
administratia publica, republicata,modificata si completata
Examindnd
rapoftul nr..... din ............... al compaftimentului buget,programe-prognoze,
contabilitate.
rapoftul nr. .............
.... al comisiei de buget-finante a consiliului
local.
avizul de legalitate a iecretarului comunei nr........... din

-

Oin
,

tn temeiul art.129 ari,i.irl alin.(2),lit.b), coroborat cu aiin.4, lit.a) si art.196 alin.(1)
lit.a) din O.U.G. nr.5712019 privind Codul Administrativ, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare,

HOTAnA$rE:
Aft.1

-

(l)''Se aprobd bugetul local at comunei Sfantu

GhEorghe pe anul 2020,
detaliat pe capitole, subcapitole, titluri, afticole, alineate gi sectiuni, la venituri in sum5 total5
de ....,..,...,.. lei gi la cheltuieli in sumd totalS de ........... lei , conform formularului anexb
nr.1, ce face pafte integrantd din prezenta hotdrdre.

(2)- Se aprobb bugetul sectiunii deafunctionare pe anul 2020,1a venituri in
sumb totalS de ,............. lei gi la cheltuieli in sum5 de ................. lei detaliat pe capitole,
titluri, articole de cheltuieli gi subcapitole, potrivit formularului anexi nr.2 ce face-pafte
integrant6 din prezenta hot5r6re.
(3) - Se aprob5 bugetul sectiunii de dezuoltare pe anul 20t20la venituri in sumt
totalS de .,..,........ lei gi la cheltuieli in suma d€ .......,.,..... lei, pe capitolertitluri, afticole de
cheltuieli gi subcapitole, potrivit formularului anex6 nr.3 ce face parte integrantd din prezenta
hot616re.

(4) - Pentru sumele aprobate si alocate la capitolul Invatamant ce urmeaza a fi
repadizate Scolii Gimnaziale Malu, directorul institutiei de invatamant este ordonator teftiar
de credite si va gestiona sumele repaftizate numai pentru realizarea sarcinilor unitatii pe care
o conduce, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in conditiile stabilite prin dispozitiile
legale.

(5) - - Pentru sumele aprobate si alocate la capitolul Salubrizare ce urmeaza a fi
repaftizate Serviciului Public de Salubrizare al localitatii avand cod fiscal 39989766,
administratorul Seruiciului este ordonator tertiar de credite si va gestiona sumele repartizate
numai pentru realizarea sarcinilor unitatii pe care o conduce, potrivit prevederilor din
bugetele aprobate si in conditiile stabilite prin dispozitiile legale.

Aft,2 - Se aprob5 lista de investitii pentru anul 2020,in suma de ...,...... lei conform
anexei nr.4 la prezenta hotdrdre.

Aft.3 -

Se aproba bugetul activitatilor autofinantate ,finantate integral din venituri
proprii pe anul 2020, pe capitole , titluri , articole de cheltuieli si subcapitole , in suma totala
de .......|ei la venituri si ............... lei , conform anexei nr.5 la prezenta hotarare .

Att. 4

-

Se aproba utilizarea sumei de ............. lei, reprezentand excedentul anilor
anteriori, pentru finantarea cheltuielilor Sectiunii de Dezvoltare a bugetului local .

Att.s - Primarul

comunei prin compartimentul buget,programe-prognoze, contabilitate
va aduce la indeplinire prezenta hot6r6re.

-

Prin grija secretarului comunei,prezenta hot5rdre se va comunica: primar .,
comunei,D.G.F.P. Ia-lomifa,Institufiei Prefectului gi se va aduce la cunogtin!5 publica piin
afigare la sediul primiriei gi postare pe site-ul institutiei.

Aft.6

Madalin

