ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
COMUNA REBRA

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Rebra pe
anul 2020

Consiliul local al comunei Rebra , întrunit în ședință ordinară în data de
28.02.2020,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare Primarului comunei Rebra cu nr. 78 .din
19.01.2020;
- Raportul cu nr. 79 din 19.01.2020 a compartimentului contabilitate
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rebra;
- Raportul cu nr. 253 din 27.02.2020 a Comisiei economice de
specialitate al Consiliului local Rebra ;
- - raportul favorabil nr.254 din 27 al Comisiei sociale de specialitate a
consiliului local ;
- Decizia nr.1/2020 a Sefului Administratiei Judetene a finanţelor
publice Bistriţa-Năsăud privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a
sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru
echilibrarea bugetelor locale, a sumelor defaclcate din taxa pe valoare adaugată
pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și
municipiilor, destinate finațării dreptulurilor asistenților personali ai persoanelor
cu handicap grav, sau indemnizații lunare, finanțarea ajutorului pentru încălzirea
locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, pentru plata stimulentelor
educaționale acordate copiilor din familii defavorizate, în scopul stimulării
participării în învățământul preșcolar, a sumelor destinate finanțării serviciilor
publice comunitare de evidența persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale
ale comunelor , orașelor și municipiilor, a finanțării creșelor, acordarea
suplimentului alimentar, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului, a sumelor
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defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru drumuri pe anul 2019 si a
estimărilor pe anii 2020- 2022;
- Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 10/29.01.2020
privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotelor defalcate din
impozitul pe venit , a sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit
și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale și a sumelor din fondul la Dispoziția Consiliului Județean
Bistrița-Năsăud, pe anul 2019;
Decizia nr.4/2020 a Sefului Administratiei Judetene a finanţelor publice
Bistriţa-Năsăud privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, destinate finațării
de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru cheltuielile
prevazute la art.104 alin.2 lit (b)- (d) din Legea educației Naționale nr. 1/2011 a
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea
învățământului particular și cel confesional, acreditate pe anul 2019 si a
estimărilor pe anii 2020- 2022;
Scrisoarea- cadru nr.472330/8/01.2020 elaborata de Ministerul Finanțelor
Publice, privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a
proiectelor de buget pe anul 2020 și a estimarilor pentru anii 20201-2023,
precum și a limitelor de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite;
- procesul-verbal nr.77/19.01.2020. de afişare a proiectului bugetului
local de venituri şi cheltuieli al comunei pe anul 2020, la sediul Primăriei din
loc. Rebra nr. 1;
- procesul-verbal nr.77/11.02.2020. de dezafişare a proiectului bugetului
local de venituri şi cheltuieli al comunei pe anul 2020, la sediul Primăriei din
loc. Rebra nr. 1;
În conformitate cu:
- prevederile art.2(1) pct.50,51 şi (2)(6), art.14(6)-(8),art.19 (1), art.20 (1)
lit.a , art.25, art.26, art.32(1), (2), art.33 (1)-(5),(7)-(9), art.39, art.41, art.42,
art.44(1), art.45 şi art.46 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale,cu modificările şi completările ulterioare;
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- prevederile art.4 la 7 din Legea bugetului de stat pe anul 2020,
nr.5/2020;
În temeiul prevederilor art. 129(1) și (2) lit „b” alin. (4) , lit. „a”, art
139 alin . 3 lit (a) , art 196 alin 1 lit ”a” și art. 243 alin 1 lit. a din Ordonanța
de Urgență a Guvernului României nr.57 din 3 iulie 2019, privind Codul
administrativ,
HOTĂRĂŞTE

Art.1.(1) Se aprobă bugetul general centralizat de venituri şi cheltuieli al
comunei pe anul 2020 , la venituri în sumă de 6529 mii lei,la cheltuieli în sumă
de 6599 mii lei, conform anexei nr.1, (formular cod 11)
(2) Aprobarea bugetului general centralizat de venituri şi cheltuieli al
comunei pe anul 2020 s-a făcut cu respectarea prevederilor art.14 alin.7 din
Legea nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
Art.2.(1) Se aprobă bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi
subcapitole, şi la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole
şi paragrafe,pe anul 2020, la venituri în sumă de 6599 mii lei ,la cheltuieli în
sumă de 6599 mii lei , conform anexei nr.2,(formular cod 11/01);
(2) Se aprobă bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole, şi
la cheltuieli pe capitole, pe secţiuni, titluri, articole de cheltuieli,
subcapitole şi paragrafe, după cum urmează:
a) secţiunea de funcţionare cu venituri în sumă de 3689 mii lei şi cheltuieli
în sumă de 3869 mii lei.;
b) secţiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 2730 mii lei şi cheltuieli
în sumă de 2730 mii lei ;
Art.3. Se aprobă bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi aliniate pe anul
2020, conform anexei nr.3(formular cod 11/06);
Art.4. Se aprobă programul de investiţii publice pe anul 2020 pe grupe de
investiţii şi surse de finanţare conform anexei nr.4(formular cod 14, 15 și
15.01);
Art.5. Se aprobă fişele obiectivelor, proiectelor şi categoriilor de investiţii
conform anexei nr.5,(formular cod 15);
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Art.6. Anexele nr.1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă
publică prin afişare la sediul consiliului local şi se publică în Monitorul Oficial
Local;
Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
primarul comunei Rebra;
Art.9. Secretarul general al comunei Rebra va comunica prezenta hotărâre
cu :
- Instituția Prefectului-Județul Bistrița-Năsăud;
- Administrația Județeană a Finanțelor Publice – Bistrița-Năsăud
- Primarul comunei Rebra;
- Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei comunei Rebra
Art.10. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu ….voturi „pentru”, … voturi
„împotrivă” şi ….abţineri din …..consilieri prezenţi.
.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
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CONTRASEMNEAZĂ
Secretar general,
Vasile Călini

