CONSILIUL LOCAL CANESTI – HOTARARE

5/2020

ROMANIA
COMUNA CĂNEŞTI , JUDEŢUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al
comunei Canesti , judetul Buzau pe anul 2020
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CANESTI , JUDETUL BUZAU ;
Luand act de :

§ adresa nr. 1393 din 10 ianuarie 2020 a D.G.R.F.P. Galati , A.J.F.P. Buzau –
A.T.C.P. Buzau – Biroul S.A.E.E.B.L. prin care se comunica in conformitate cu
prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020 , nr. 5/2020 si ale art. 39 , alin. (2)
din Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare , sumele si cotele
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat ;
§ adresa nr. 131 din 16 ianuarie 2020 prin care se comunica sumele din bugetul
de stat – transferuri pentru finanţare “sanatate”- “asistenta comunitara şi mediatori
sanitari” ;
§ adresa nr. 11.729 din 07 februarie 2020 a D.G.R.F.P. Galati , A.J.F.P. Buzau –
A.T.C.P. Buzau – Biroul S.A.E.E.B.L. prin care se comunica in conformitate cu
prevederile art. 50 , din Legea privind finantele publice locale nr. 273/2006 cu
modificarile şi completarile ulterioare se transmite repartizarea pe trimestre a
sumelor şi cotelor defalcate din unele venituri a Legii bugetului de stat pe anul 2020
– nr . 5/2020 ;
§ adresa nr. 13.825 din 13 februarie 2020 a D.G.R.F.P. Galati , A.J.F.P. Buzau –
A.T.C.P. Buzau – Biroul S.A.E.E.B.L. prin care se comunica in conformitate cu
prevederile art. 50 din nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare se
comunica sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor oraselor şi municipiilor ;
Avand in vedere :
§ referatul de aprobare al primarului comunei dl Stoica MARIN , înregistrată la nr.
411 din 18 februarie 2020
§ raportul intocmit de catre compartimentul contabilitate , din cadrul aparatului
de specialitate al primarului , înregistrat la nr. 412 din 18 februarie 2020 ;
§
avizele cu caracter consultativ la proiectul de hotărâre, emise de Comisiile de
specialitate ale Consiliului Local Canesti anexate la Hotărâre , inregistrate la nr.
422/423/424 din 19 februarie 2020 ;
In baza prevederilor :
§ art.1(1) (poz. 21 , anexa nr. 1) din Hotararea Consiliului judetean Buzău privind
repartizarea pe comune , oraşe şi municipii a sumei de 27.316 mii lei din fondul
constituit la dispozitia consiliului judeţean pentru sustinerea programelor de
dezvoltare locală , pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinaţare locală ,
precum şi pentru cheltuieli de funcţionare pe anul 2020 şi estimari pe anii 2021 2023 din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru
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echilibrarea bugetelor locale ;
§ art. 4 și art. 9 paragraful 3 din Cartea europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;
§ Cap. I. , art. 2 , alin. (3) din LEGEA nr. 82 din 24 decembrie 1991 (republicată) a
contabilităţii modificata si completata ;
§ Cap. I. , art. 1 , alin. (2) , lit. „a”, art. 8 , lit. „a” , art. 16 , alin. (1) , art. 19 , alin.
(1), lit. „a”, art. 20 , alin. (1) , lit. „a”, art. 26 , art. 36 , art. 39 , din LEGEA nr . 273/
2006 privind finanţele publice locale modificată şi completată;
§ art. 1 din LEGEA nr. 5 din 6 ianuarie 2020 bugetului de stat pe anul 2020 ;
§ art. 129 , alin. (4) , lit. “a” , respectiv art. 240 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr.
57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ ;
§ art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu
modificările ulterioare;
§ art. 56 , art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din
CONSTITUŢIE*) din 21 noiembrie 1991 (*republicată*) ;
In temeiul : art. 139 , alin. (3) , lit. a) si art. 196 , alin. (1) , lit. a) din Ordonanta de
Urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 :

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. (1) Se aproba BUGETUL LOCAL al comunei Canesti , judetul Buzau pe
anul 2020 la ”VENITURI” in suma de 2.598 mii lei si la ”CHELTUIELI” in suma
3.118 mii lei .
(2) Se aproba alocarea din bugetul local a sumei de 70.000 lei pentru
“Invaţamant” capitolul “cheltuieli materiale“ .
(3) Bugetul aprobat in conditiile Art. 1 , alin. (1) din prezenta hotarare
detaliat la venituri si cheltuieli pe titluri , articole si alineate este prezentat in
ANEXA nr. 1 .

Art.2. Se aproba LISTA DE INVESTITII finantate din bugetul local al comunei
Canesti , judetul Buzau pe anul 2020 , conform ANEXEI nr. 2 .

Art.3. Se aproba utilizarea in anul 2020 a sumei de 520.000 lei din excedentul
cumulat al anilor precedenti pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare .

Art.4. Primarul comunei

in calitate de ordonator principal de credite ,
compartimentul financiar - contabil din cadrul aparatului de specialitate al
primarului vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari .

Art.5. ANEXELE nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta Hotarare .
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Art.6. (1) Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul
secretarului comunei, în termenul prevăzut de Lege :
-

Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzau ;
Primarului comunei Canesti , judetul Buzau ;
A.J.F.P Buzau ;
Compartimentului contabilitate ;

(2) Prezenta hotărâre se aduce la cunoștintă publică, în mod obligatoriu,
prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, prin
publicarea :
- pe pagina de internet, la adresa: wwwcomunacanesti.ro ;

PRESEDINTE DE SEDINTA ,

Consilier local , Dorina ZAHARIA

CONTRASEMNEAZA,

Secretar general u.a.t.,
Vasile EPURAN

Nr.

5.

Canesti , Buzău - 20 februarie 2020 ;

„Aceast proiect de hotărârea a fost adoptat de Consiliul local al comunei Canesti , judetul Buzau in sedinta din
data de 20 februarie 2020 , cu respectarea prevederilor art. 139 , alin. (3) si art. 196 alin.(1) lit. a ) din
Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 cu un numar de 8(opt) voturi „pentru”, ”- „ abţineri” si „–„
impotriva din numarul total de 8(opt) consilieri locali în funcţie , si 8(opt) consilieri prezenti la sedinta„;
Dact. E.V. Red. E.V. Ex. 2
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