
nonrAxrr
JUDETUL BrsrRrTa nAsAuo
coMUNA JosENrr sAncAuLUr
CONSILIUL LOCAL,

ttor.{nAnn
privind aprobarea bugetului de venituri qi cheltuieli al comunei Josenii Bdrgdului,

pe anul 2020

Consiliul local comunal Josenii B 6rg[ului, jude{ul Bistri{a-Nds1ud;
-avAnd in vedere:

-referatul de aprobare w.27 dlr'7.01.2020, aprimarului comunei Josenii Bdrg[ului ;

-raportul nr. 28 din 7.01.2020, intocmit de Serviciul buget finan{e contabilitate gi de

administrare a domeniului public qi privat al comunei, privind aprobarea bugetului de venituri
gi cheltuieli al comunei pe anul2020 ;

-adresa nr. 1769 din 28.01 .2024, a Institu{iei Prefectului-judeful Bistri{a-Nf,s[ud, cu
obiect aprobarea qi adoptarea bugetelor locale pe anul bugetar 2020;

-Hotiirdrea Consiliului jude{ean Bistri{a-Nls[ud nr. 10 din 29.01.2020, privind
repartizarea pe unit6ti adminisfrativ-teritoriale in anul 2024 a fondului la dispozi{ia
Consiliului Judelean Bisfrifa-NIs[ud qi estim[rile pentru anii 2A2l-2An privind repartuarea
cotei de 20Yo din sumele defalcate din taxa pe valoarea addugatil penffu echilibrarea bugetelor
locale gidin sumeledin cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale;

-Decizia nr. ln}.0l.202} a Administrafiei Judefene a Finan{elor Publice Bistrila-
N6s[ud, privind rcpartizarea pe unitii{i adrninisfrativ-teritoria]e a sumelor defalcate din taxa
pe valoare ad[ugatfl pentru echilibrarea bugetelor locale, a surnelor alocate din cote defalcate
din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumelor defalcate din TVA
pentru finanfarea cheltuielilor descentralaate la nivelul comuneloq oraqelor qi municipiilor
destinate finan!5rii drephrilor asistenf;lor personali ai persoanelor cu handicap grav sau

indemnizaliile lunare, finanfarea ajutorului pentru incdlzkea locuin,tei cu lemne, cdrbuni qi
combustibili petrolieri, pentru plata stimulentelor educafionale acordate copiilor din familii
defavorizate in scopul stimulIrii participlrii ?n invS{nmdntul preqcolar, a drepturilor copiilor
cu cerinle educalionale speciale integra{i ?n invdfimAntul de mas6, a sumelor destinate
finangrii serviciilor publice comunitare de eviden{5 a persoanelor de sub autoritatea
consiliilor locale ale comunelor, oraqelor gi municipiilor, a finan{nrii cregelor, a sumelor
defalcate din taxa pe valoarea ad[ugatd pentru finantarea cheltuielilor descenfralizate la
nivelul judefului, a sumelor defalcate din taxa pe valoare addugati penfru drumuri pe anul
2020 qi a estimdrilor pentru anii202l-2023;

-Scrisoarea-cadru nr. 465118/16.09.2019, elaborat[ de Ministerul Finanlelor Publice,
privind contsxtul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul
2020 gi a estimdrilor penfru anfi 2A2l-2023, precum gi limita sumelor defalcate din TVA
pentru echilibrarea bugetelor locale ;



-referatul nr. 73 din 9.01 .2020, a Ocolului silvic comunal Josenii Bdrgdului RA'
privind snma estimatd afrviratdPrimdriei comunei Josenii Bdrgdului in cursul anului 2020;

-Decizia n. 4111.02.2020 a Administra{iei Judelene a Finan{elor Publice Bistri{a-
Ndsdud, privind repartizarea pe unitili administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa
pe valoare destinate finanlarii inv6limdntului preuniversitar de stat qi inv6lamdntului
particular qi cel confessional, acreditat pe arlul2020 qi estimdri pe anii 2021-2023;

-adresa gcolii gimnaziale Josenii Bdrgdului nr.74 din 14.02.2020, privind alocarea de

sume suplimentare;
-adresa $colii gimnaziale Josenii Bdrgdului nr.75 dn t4.02.2020, privind repartizarca

pe articole bugetare a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;

-proiectul de hotdrdre nr.29 din7.0I.2020, inifiat de dl. primar Vrincean Nicolae;
-nota nr. 30 din 7.01 .2020, din care rczvItd ci proiectul de hot[rdre a fost pus la

dispozilia cetd{enilor in Punctul de hrformare Documentare a Primdriei comunei Josenii

Bdrgaului, in vederea depunerii de sugestii, opinii, recomanddri qi contestatii;

-avizul cu caracter consultativ nr. 4 din 18.02.2020, al comisiei de specialitate a

Consiliului local Josenii Birgdului, pentru muncd qi protecfie sociald, protec{ie copiii, tineret

qi sport, juridicd qi de disciplind ;

-avizvl cu caracter consultativ nr. 2 dn 18.02.2020, al comisiei buget-finanJe 9i

activit[li economico-financiare ;
-avizvl cu caracter consultativ nr. 3 din 15.02.2020, al comisiei pentru amenajarea

teritoriului qi urbanism, agricultur[, protec{ia mediului qi turism ;

-avizul cu caracter consultativ nr. I din 18.02.2020, al comisiei pentru activitdli social

culturale, culte, invdldmdnt, sdndtate qi familie;
in conformitate cu:
-prevederile Hotdrdrii Consiliului local Josenii Bdrgdului nr.24 din 8.04.2019, privind

stabilirea impozitelor gi taxelor locale datorate de persoanele fizice gi juridice din comuna

Josenii Bdrgaului, in anul 2020;
-prevederile Hotdr6rii Consiliului local Josenii Bdrgdului nr.25 din 8.04.2019, privind

stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele fizice gi juridice din comuna Josenii

Bdrgaului, in anul 2020;
-prevederile art. 2(1)pct.50,51 qi (2)-(6), art.14(6)-(8), art. 19 (1), art.20 (1) lit.a 

' 
art.

25, art.26, art.27, art.32 (l), (2), art.33 (1)-(5),(7),(9), att.39*) - alin. (6) $i (8), att. 41, art.

42, art. 44 (l), art. 45 gi art. 46 din Legea nr.27312006 privind finanfele publice locale, cu

modific[rile gi completdrile ulterioare;
-prevederile Legii ru.512020\egea bugetului de stat pe anul 2020;
in temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art.139 alin.

(1) qi alin. (3) lit. a), arr. 155 alin. (1) lit. c) alin. (4) lit. b), din ordonan{a de Urgen!6 a

Guvemului Romdnieiw.5T/2019, cu completdrile ulterioare, privind Codul administrativ;
HOTARA$TE

Art.l. (1)- Se aprobd bugetul general centralizat de venituri qi cheltuieli al oomunei

Josenii B6rg6ului, pe anul 2020,1a venituri in sumd de25.477 mii lei, la cheltuieli in sumd de

29.694 mii lei, conform anexei nr.1, laptezenta hotdrdre, (formular cod 11);

(2)- Aprobarea bugetului general centraluat de venituri gi cheltuieli al comunei

Josenii Bargiului, pe anul 2020, s-a fbcut cu respectarea prevederilor art. t4 alin. (7) din

Legea nr.27312006, cu modific5rile gi completdrile ulterioare;



Art. 2. (1)- Se aprobd bugetul local detaliat la venituri pe capitole qi subcapitole, qi la
cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole gi paragrafe, pe anul 2020,la
venituri in sumd de 25.477 mii lei, la cheltuieli in sumd de 29.694 mii lei, conform anexei nr.
2,laprezenta hotdrAre, (formular cod 11/01);

(2)-Se aprobd bugetul local detaliat la venituri pe capitole gi subcapitole, gi la
cheltuieli pe capitol€, po sectiuni, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole qi paragtafe, dupd
cum urmeazS:

a) secliunea de functionare cu venituri in sumd de 6.816 mii lei qi cheltuieli in sumd de
6.816 mii lei;

b) sec{iunea de dezvoltare cu venituri in sumd de 18.661 mii lei qi cheltuieli in sumd de
22.878 mii lei;

(3)-Se aprobi ttilizarca excedentului anual al bugetului local al comunei Josenii
BArgdului,la data de 31 .t2.20I9 in sum6 de 4.217 mii lei, pentru:

a)-cofinanlare construire grddini!5 cu program prelungit tn localitatea Strdmba qi

reabilitare qi modernizare gr6dini15 in localitatea Mijlocenii Bdrgdului- 109 mii lei;
b)-cofinanlare reabilitare qi modernizare Cimin cultural Josenii Bdrgdului- 764 mii lei;
c)-amenajare teren sintetic fin localitatea Josenii Bdrgdului- 95 mii lei;
d)-diferenf 6 platd la Studiu de fezabilitate infiinlare distribulie gaze naturale in comuna

Josenii Bdrgdului- 50 mii lei;
e)-cofinanfare extindere relea publicd de apd gi apd uzatd menajerS tn comuna Josenii

Bdrgdului- 995 mii lei;
f)-cofinanlare infiinlarea qi modernizarea infrastructurii rutiere forestiere in comuna

Josenii B6rgdului- 751mii lei;
g)-cofinanlare modemizarea infrastructurii rutiere de interes local in comuna Josenii

Bdrgdului- 877 mii lei;
h)-extindere relea de ap[ qi canal in comuna Josenii Bdrgdului- 200 mii lei;
i)-construire capele mortuare in comuna Josenii Bdrgiului- 196 mii lei;
j)-intocmire Plan Urbanistic Generale-continuare lucriri- 150 mii lei;
k)-extindere relea iluminat- comuna Josenii BArg6ului- 30 mii lei.
Art.3.-Se aprobd bugetul pe titluri de cheltuieli, articole gi aliniate pe anul 2A20,

conform anexei nr. 3, laprezenta hotdrdre, (formular cod 1l/06);
Art.4.- Se aprobd programul de investi{ii publice pe anul2020 pe grupe de investilii gi

surse de finantare conform anexei nr.4laprezenta hotdrdre, (formular cod 14);

Art.S.-Se aprobd figa obiectivului, proiectului gi categoriei de investi{ii conform anexei
nr. 5, Iaprezenta hotdrdre, (formular cod 15);

Art.6.-Anexele nr.1-5 fac parte integrantd din prezenta hotdrdre.

Art.1. Prczenta hotirdre intri in vigoare Ia data aducerii la cunogtinld publicd prin
afigare la sediul consiliului local $i pe pagina de internet a Primdriei comunei Josenii
Bdrgiului;

Art.8.-Cu ducerea la indeplinire aprezentei hotdrdri se incredinleazd primarul comunei
Josenii Bdrgdului;

Art.9.- Prczentahot[rdre a fost adoptat5 cu lo voturi ,,pofltru", - voturi,,impotrivil'gi
5 aUlineri dnls-consilieri prezenliin sala de gedint6.

Art.10.-serviciul buget furanle contabilitate gi de administrare a domeniului public qi

privat al comunei gi secretarul comunei, va comunica ptezentahotdrdrea cu:

- Institu{ia Prefectului - judelul Bistrila-Ndsiud



Primarul comunei Josenii B6rgdului;
Administratia Judeleani a Finanlelor Publice Bistrita-Ndsdud;
Serviciul buget finanle contabilitate qi de administrare a domeniului public qi privat
al comunei;
Punctul de Informare Documentare Josenii Bdrgdului

Nr. 8

Din 18.02.2020

Yiza CFP,
Iacob Ileana

VIZAT
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secfetar,


