ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SFANTU GHEORGHE
HOTÃRÂRE
privind aprobarea bugetului local al comunei Sfantu Gheorghe
pe anul 2020
Consiliul Local al comunei Sfantu Gheorghe, ales în condiţiile Legii nr. 115/2015 pentru
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi 30.01.2020

Având în vedere :

- referatul de aprobare si motivare al primarului comunei Sfantu Gheorghe nr.6251 din
30.12.2019
- adresa nr.2122/2020-A din 30.01.2020 a Consiliului Judetean Ialomita privind repartizarea
pe bugetele locale ale unitatilor administrativ teritoriale din judet a sumelor defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat , pe anul 2020;
-adresa nr. ILGSTZ 606 din 10.01.2020 a Directiei Regionale a Finantelor Publice Ialomita –
Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica privind sumele defalcate din taxa pe valoarea
adaugata , pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor ,oraselor ,
municipiilor ;
-adresa nr. ILG-STZ 604/10.01.2020 a Directiei Regionale a Finantelor Publice Ialomita –
Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica privind sumele defalcate din TVA pentru
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020 si din cota de 63% din impozitul pe venit si din cota de
85% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale si sume defalcate din TVA pentru
echilibrarea bugetelor locale si din cota de 18,50% estimate pe anii 2021-2023;
-adresa nr.ILG-STZ 1034/28.01.2020 a Directiei Regionale a Finantelor Publice Ialomita –
Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica –Serviciul sinteza , asistenta elaborarii si executiei
bugetelor locale privind corectarea unei erori materiale de calcul pentru cotele din impozitul pe
venit pentru echilibrarea bugetelor locale ,

În conformitate cu :

 prevederile art.2 alin.(2 -5), art.3 alin.1 ,art.14 alin.7, art.19 alin.1 lit.a) ,art.20 alin.1
lit.a) , art.39 alin.6 şi art.58 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,cu
modificările şi completările ulterioare.
 prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica , republicata ,modificata si completata
Examinând:
- raportul nr.330 din 22.01.2020 al compartimentului buget, programe-prognoze,
contabilitate.
- avizul de legalitate a secretarului comunei nr.343 din 23.01.2020
- raportul de avizare al comisiei pentru agricultura, activitati economico-financiare ,
juridica si de disciplina nr.107 din 23.01.2020
- raportul de avizare al comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism , protectie
mediu si turism nr.47 din 23.01.2020
- raportul de avizare al comisiei pentru activitati social culturale , culte , invatamant,
sanatate ,familie ,munca , protectie sociala, tineret si sport nr.47 din 27.01.2020

În temeiul art.129 alin.(1) , alin.(2), lit.b), coroborat cu alin.4, lit.a) si art.196 alin.(1) lit.a)
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTÃRÃŞTE:
Art.1 – (1) Se aprobă bugetul local al comunei Sfantu Gheorghe pe anul 2020, detaliat pe
capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate şi secţiuni, la venituri în sumă totală de 6.375.000
lei şi la cheltuieli în sumă totală de 6.690.000 lei , conform formularului anexă nr.1, ce face
parte integrantã din prezenta hotãrâre.
(2)- Se aprobă bugetul sectiunii de functionare pe anul 2020, la venituri în sumă
totală de 3.195.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 3.195.000 lei detaliat pe capitole, titluri,
articole de cheltuieli şi subcapitole, potrivit formularului anexă nr.2 ce face parte integrantã din
prezenta hotãrâre.
(3) - Se aprobă bugetul sectiunii de dezvoltare pe anul 2020 la venituri în sumă totală de
3.180.000 lei şi la cheltuieli în suma de 3.495.000 lei, pe capitole,titluri, articole de cheltuieli şi
subcapitole, potrivit formularului anexă nr.3 ce face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
(4) – Pentru sumele aprobate si alocate la capitolul Invatamant ce urmeaza a fi repartizate
Scolii Gimnaziale Malu, directorul institutiei de invatamant 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.
(5) – Pentru sumele aprobate si alocate la capitolul Salubrizare ce urmeaza a fi repartizate
Serviciului Public de Salubrizare al localitatii avand cod fiscal 39989766, administratorul Serviciului
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.
Art.2 - Se aprobă lista de investiţii pentru anul 2020,în suma de 3.495.000 lei conform
anexei nr.4 la prezenta hotărâre.
Art.3 – Se aproba bugetul activitatilor autofinantate , finantate integral din venituri proprii
pe anul 2020, la venituri cu suma totala de 231.000 lei si la cheltuieli cu suma de 231.000 lei,
detaliat pe capitole , titluri , articole de cheltuieli si subcapitole, conform anexei nr.5 la prezenta
hotarare .
Art. 4 –(1) Se aproba utilizarea sumei de 315.000 lei, reprezentand excedentul anilor
anteriori, pentru finantarea cheltuielilor Sectiunii de Dezvoltare a bugetului local .
(2) In suma prevazuta la alin.1 este inclusa suma de 232.925 lei ce reprezinta prefinantare
proiect modernizare Centru Social de zi Viitorul .
Art.5 - Primarul comunei prin compartimentul buget,programe-prognoze, contabilitate va
aduce la îndeplinire prezenta hotãrâre.
Art.6 - Prin grija secretarului comunei,prezenta hotărâre se va comunica: primarului
comunei,D.G.F.P. Ialomiţa,Instituţiei Prefectului şi se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la
sediul primăriei şi postare pe site-ul instituţiei.
PRESEDINTE DE SEDINTA ,
Zaharia Andreea - Alexandra

Nr.1
Adoptata la Sfantu Gheorghe
Azi 30.01.2020

CONTRASEMNEAZA,
Secretar al comunei
Nita Tamara Ionela

