
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STEFAN CEL MARE

uorAnAnE
privind aprobarea bugetului local pentru anul2020

Consiliul local al comunei $tefan cel Mare, jude{ul Neam(
Avdnd in vedere:
. Raportul de aprobare a primarului comunei, d-nul Sorin
. Prevederile Legii 27312006 privind finan(ele publice

ulterioare;
. Legea nr.512020, privind bugetul de stat pe anul 2020;
. Legea contabilitatii, nr. 8211991, cu modificbrile si complet[rile ulterioare;
. Adresa nr. 1151114.01.2020 qi nr. 1407 din 16.01 .2020, inaintd de Direc{ia GeneralS a Finantelor

Publice Neamf, privind repartizarea pe unitali administrative-teritoriale a sumelor defalcate din
T.V.A. pentru finantarea cheltuielilor descentralizatela nivelul comunelor pentru anul2020;

. Adresa nr.ll27 din 28.01 .2020, inaintatd de Consiliul Judetean Neamt;

. Raportul de specialitate a compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate a

primarului, inregistrat sub nr. 57812019;
. Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local;

in temeiul dispoziliilor art.729, alin. (4), lit. a) gi art.l39, alin.(1) din O.U.G. nr.5712019, privind Codul

administrativ,

HOTARA$TE
Art.l Se aprob[ bugetul local pe anul2020, in suml de 17 .341 mii lei venituri qi 19.449 mii lei

cheltuieli, conform anexei nr. I la prezenta hotdrdre.

Art.2 Se aprobd lista obiectivelor de investilii cu finanlare integrald din bugetul local pe anul

2019, conform anexei nr. 2 laprezenta hotdr6re.

Art.3 Se aprobd numarul de personal pl5tit din fonduri publice gi fondul salariilor debazd aferente

anului 2020, anexa nr. 3 la prezenta hot[rdre .

Art.4 Se aprobd incheierea execu(iei bugetare pe anul 2019, cu venituri de 11.213.536,10 lei qi

cheltuieli de I 1.602.8 57,59 lei, cu un excedent de 2.108.524,98 lei.

Art.5 Se aprobd utilizareaexcedentului anului 2019, in suma de 2.108.524,98 lei pentru realizarca

obiectivelor de investifii propuse pentru anul2020.
Art.6 Prezenta hot[rdre va fi comunicatd de secretarul comunei, persoanelor gi instituliilor

interesate.

Preqedinte de gedin(5,
Rareq Mihail Munteanu

Contrasemneaz6:
Secretar general comuna,

Stoleru Nicolae
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