ITOMANIA
JUDETUL GALATI
COMI]NA GHIDIGBNI
CONSTLIUL LOCAL
HoTAR.A,REA

nr. l"

din 19 februarie 2020

privind aprobarea bugetului local al unitdlii administrutiv t'etitorial,e'
activitd1ilor finanlate integral din venituri proprii pe onul 2020 E,i estimdrile
precum;i lista de investili,i pe anul .2020
Initiator -Eugen Tabacaru- primarul comunei Ghidigeni judetul Galati

t,

bugetul
anii 2021-202t.3

,

din data de t9
Consiliul local al comunei Ghidigeni,.iudetul Galati, intrunit in sedinta or<.[i
2020.
februarie
Avdnd in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. l5 alin. (2), art.120 gi art.l2l alin. (1) 9i alin. (2) din Constitufia
la [5;
b) art. 3 gi art. 4 din Carta europeand a autonomiei locale, adoptatd la
octombrie 1985, ratificatd prin Legea nr.19911997;
, republioat,
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al Rom6niei, adoptat prin Legea nr.287
qi
ulterioare;
completdrile
cu modificdrile
d) Legea nr. 27312006 privind finantele publice locale, cu modificirri qi completdrile
ulterioare.
e) Legea nr.512020 privind Legea bugetului de stat;
I privind Codul
f) art, 129 alin. (2) lit. "b", qi alin. (4) lit. "a" din OUG nr. 5712019
administrativ, cu modifi clrile qi completdrile ulterioare
lindnd cont de:
a) adresa nr. GLR_TRZ-908/13.01.2020 a Direc{iei Generale Regionale a
telor Publioe
Galati;
a , Finan{elor
b) adresa nr. GLR-TRZ-2340107.02.2020 a Direc{iei Generale
Publice Galafi;
a Finan{elor
c) adresa nr. GLR-TRZ-2794112.02.2020 a Direcliei Generale
Publice Galafi;
a Finanlelor
d) adresa nr. GLR-TRZ-2984/L4.02.2020 a Direc{iei Generale
Publice Galafi;
vind aprobarea
avdnd in vedere proiectul de hotlrdre nr.1454112,02.2020 privind ap'robarea
integral din
bugetului local al unitalii administrativ teritoriale Ghidigeni, bugetul activitt[1ilor fin
pe anul.
de
vestilii
precum
lista
pentru
anii
2Ct2l-2023
qi
pe
2020
estimirile
proprii
anul
venituri
Ei.
insotit de:
a) referat de aprobare a initiatorului, inregistrat cu nr. 1455112.02.202(l;
al primarului
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de special
comunei Ghidigeni inregistrat cu nr. 1456112.02.2020 ;
I geni.
c) avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei
a I privind
(1)
nr.5712019
OUG
(1)
lit.
din
gi
alin.
196
art.
"a"
in temeiul art.139 alin.
Codul administrativ, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHIDIGENI, adopti

Art. I

Se aprobd bugetul local al unit6{ii administrativ ter.ilorialrs
activitalilor finanlate integral din venituri proprii, pe ernul 2020;i estimiirile
conform anexei care face parte integrantd din prezenta hotdrdre.
(2) ln anul2)2O,veniturile totale sunt de 1162(t mii lei qi se compun dirr:

hotirAre
idigeni, bugetul
anii 2027-20r.23,

- 5372 mii lei sume defalcate din taxa pe valoarea ad6ugat5;
- 1909 mii lei subvenlii de la bugetul de stat;
- 2895 mii lei venituri proprii.
Cheltuieli totale 14734 mii lei, din care:
- 4026 mii lei cheltuieli de personal;
- 1904 mii lei bunuri gi servicii;
- 454 mii lei asistenfl socialE (indemnizatii persoane cu handicap, ajutorul
- 280 mii lei alte cheltuieli (burse qi susfinerea cultelor);
- 8070 mii lei cheltuieli de capital.
(3) Se aprobd bugetul activitdtilor finanfate din venituri proprii, pe anul 2020,
mii lei, total cheltuieli 518 mii lei.
,\rt. 2 (1) Se aprobi repartizarea de excedent pentru secliunea de
finantdrii investiliilor, in valoare de 3108 mii lei, conform anexei.
(2) Se aprobd repartizarea de excedent pentru secfiunea de
valoare de 39 mii lei.
Art. 3 Se aprobl bugetul local pe anul 2020 gi bugetul de venituri
func{ionare gi dezvoltare, conform anexei care face parte integrantl din preze:nta
Art. 4 Se aprobd bugetul local pe anul2020, secfiunea de dezvoltare,
care face parte integrant6 din prezerfia hotlrdre.
Art. 5 Se aprobd Lista de investi(ii pe anul 2020, conform anexei care lhce
din prezenta hotdrdre.
Art. 6 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei Lrotdrliri
ordonatorul principal de credite, domnul Eugen Tdbdcaru - primarul contunei Gh
Art.1 Prezenta hot6rdre va fi adus[ la cunoqtinld publicd prin
primarului comunei, Institufiei Prefectului, jude{ul Galafi prin grUa
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