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CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA
din

19

Nr.21

februarie2020

privind adoptarea bugetului local al comunei Sirmigag pe anul 2020
Consiliul local al comunei 5,4nru{S,lC;udelul Siilaj intrunit tn qedinla ordinard din l9
februarie 2020;
Avfrnd in vedere:
- Raportul Compartimentului buget contabilitate, salarizare qi resurse umane cu nr.92415
februarie 2020 privind prevederile bugetului local al comunei pe anul 2020;
-Referatul de aprobare iniliatorului proiectului de hotdr6re m.92315 februarie 2020;
- Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local nr.1099/12 februarie 2020;
In conformitate cu temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- prevederile art.88, art.l29 (2),lit."b, alin.(4),lit."a" din O.U.G m.5712019 privind Codul
Administrativ cu modificdrile ulterioare;
- prevederile Legii nr.27312006, privind finan{ele publice locale precum gi ale Legii m.512020,
privind bugetul de stat pe anul2020;
in rcmeiul art.l39(3)lit.a Si ale art.l96 ,alin.l lit.a din O.U.G nr.57/2019 privind Codul
Administrativ cu modificdrile ulterioare ;

AdoPtdPrezenta

HorARAnn:

Art.1. AprobS bugctul consiliului local al comunci $ARMA$AC, judetul SALAJ pe anul
2020 in surnir totald de 23.878,788 lei la partea de venituri, iar la parlca de cheltuieli sun.ra
totali de 23.902.750 lei.
{4!!, Veniturile in sumd de 23.878.788 lei provin din
5.236.900 lei
a)Venituri proprii
1.397.000 lei
b)Cote defalcate din impozitul pe venit
c)Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale
848.000 lei
1.000.000 lei
d) Sume repartizate din Fondul la dispozilia Consiliului judefean
e)Sume defalcate din Taxa pe valoarea adiugat[ pentru
1.346.850 lei
fi nanJarea cheltuielilor descentralizate
pentru
pe
65.000 lei
f) Sume defalcate din Taxa
valoarea addugatf,
drumuri
g) Sume defalcate din Taxa pe valoarea adlugatf, pentru
3.239.000 lei
echilibrarea bugetelor locale
20.000 lei
h) subven{ii pentru ajutor incdlzire populalie
(FDI,PNDL,CNSP
7.736.038 lei
i) subvenfii de la alte administrafii
)
j)sume pentru programe F.E.A.D.R
2.990.000 lei
Art.3,Cheltuielile pe anul 2020, in suud de 23.902.750 lei se repafiizeazi astfel:
4.910.801 lei
a)Cheltuieli dc pcrsonal
3.333.930
lei
urateriale
b)Cheltuieli
13.144.500 lei
o)Cheltuieli dc capital

d)Asisten!5 social6
e) Proiecte cu finanlare din fonduri externe nerambursabile
f) alte cheltuieli cu asocia{ii ;i funda{ii
g)dob6nda
h)rambursare credit

512.219|ei

l.8l 5.000 lei
61.200 lei
I 5.1 00 lei
I10.000 lei

Art.4. Aprobd bugetul de venituri proprii atAt la partea de venituri cdt gi la partea de
cheltuieli in sumf, total[ de 8.877 lei pentru invd]dmAnt. Excedentul anului 2018 in sum5 de
6,876,E9 lei, se utilizeazd ca venit in anul 2020.
Art.5.(1)Suma de 23.961,74 lei reprezentdnd excedentul bugetului local al comunei pe
arnlJ 2019 va fi utilizat la secliunea de dezvoltare a bugetului local.

Art.6.ExecuJia bugetului local se realizeazd sub controlul nemijlocit al primarului
comunei, care va urmf,ri permanent realizarea veniturilor prevAzute.
Art.7.in vederea incadrdrii prevederilor de cheltuieli stabilite prin buget, primarul va
veghea la folosirea sumelor alocate de la buget cu respectarea legislafiei financiare gi evitarea
oricf,ror forme de risip6.
Aprobd lista cheltuielilor de investifii pe anul 2020, conform anexei, anex[ care
face parte integranti din prezenta hothrdre.
Art.9. Cu ducerea la indeplinire a prezerlirei hotlrAri se incredinleazd primarul comunei,
DOMBI ATTILA - JANOS.
{4!!!. Prezenta hotdrdre se comunicd la:
- Institutia Prefectului jude{ului S[laj;
-Compartimentul buget, finan{e, contabilitate, impozite qi taxe locale;
-Domnului primar, DOMBI ATTILA-JANOS;
- Site - ul www. sarmasaq.ro
-CetAleniicomunei:
-Dosar gedinld:
-Dosar hotdrdri.-

{4|!.
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