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PROIECT
HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020

Avand in vedere:
- Referatul de aprobare intocmit de primarul comunei Hidiselu de Sus;
- Raportul de specialitate cu nr.____/_______.2020, intocmit de catre Biroul
Financiar Contabil;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local;
Tinand cont de prevederile:
- Art. 1 alin. (2) lit. a), art. 8 lit. a) şi lit. b), art. 19 alin. (1) lit. a), art. 25, art.
26, art. 33 alin. (3) lit. a), art. 39 alin. (1)-(6), art. 58, și art. 76¹ din Legea nr. 273/
2006 - privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea bugetului de stat pe anul 2020 cu nr. 5/2020;
In temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 196 alin (1) lit. a)
din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HIDISELU DE SUS
HOTĂRĂSTE:
Art.1. Se aproba bugetul local al comunei Hidiselu de Sus pe anul 2020,
conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aproba programul de investiţii pe anul 2020, cu finanţare parţială sau
integrală de la bugetul local, ori alte surse, conform anexei nr. 2, care face parte
integranta din prezenta hotărâre.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se încredinţează primarul
comunei şi Biroul Financiar Contabil din cadrul aparatului de specialitate.
Art.4. Prezenta hotarare se comunica cu :
- Institutia Prefectului – Judetul Bihor
- Biroul Financiar Contabil
- A.J.F.P.Bihor
- La dosar
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului
de venituri si cheltuieli pe anul 2020

Tinand cont de necesitatea aprobarii bugetului local al comunei Hidiselu
de Sus, reprezentata de faptul ca acesta este instrumentul principal al dezvoltarii
comunei si al functionarii autoritatilor locale, am procedat la intocmirea
proiectului de hotarare privind bugetul de venituri si cheltuieli si a planului de
investitii, pe anul 2020.
Anexele acestui proiect cuprind sumele previzionate pentru fiecare
destinatie, la intocmirea acestora tinandu-se cont de prevederile legale actuale si
de executiile bugetare ale anului 2019.
De indata ce Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bihor va
trasmite sumele necesare pentru definitivarea bugetului local, proiectul
bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 va fi definitivat, iar anexele
acestuia vor fi actualizate.
Conform legislatiei, supun spre aprobarea consiliului local proiectul de
hotarare in cauza, dupa actualizarea acestuia.
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