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           PROIECT 

       ACTUALIZAT 
H O T Ă R Â R E 

 

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; 

- Avizul comisiei de specialitate a consiliului local; 

- Adresele nr. 6 si 7/28.01.2020 transmise de Scoala Gimnaziala nr. 1 Hidiselu 

de Sus; 

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; 

- Deciziei A.J.F.P. Bihor nr. 1/2020 privind repartizarea pe unitati 

administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 

echilibrarea bugetelor locale, sumelor aferente cotelor din impozitul pe venit estimat a 

fi incasat la bugetul de stat, la nivelul fiecarei unitati administrativ teritoriale; 

- Deciziei A.J.F.P. Bihor nr. 5/2020 privind repartizarea sumelor defalcate din 

taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 

comunelor, oraselor, municipiilor pentru anul 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 

 

H O T Ă R Ă S T E : 

 

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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