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JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA SCUTELNICI
CONSILUL LOCAL AL COMUNEI SCUTELNIC[
HOTĂ RĂ RE A nr.5/20.02.2020
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Scutelnici, judeţul Buzău, pc
anul2020
Consiliul local al comunei Scule.Inici, judeţul Buzău;
Avănd în vedere:
► referatul de aprobare al primarului înrei,,ristrat sub nr.649 din 04.02.2020 privind aprobarea
bugetului propriu al comunei Scutelnici pe anul 2020;
► raportul de specialitate al inspectorului din cadrul compartimentului de resort, înregistrat sub
nr.650 din 04.02.2020;
► avizul consultativ al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Scutelnici;
► adresele Direc�ei Generale a finanţelor Publice Buzău nr. 1393/ 10.01.2020, 1660/
13.01.2020, 11729/ 07.02.2020, prin care au fost repartizate sumele si cotele defalcate, ce
constituie parte din bugetul local;
► adresa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Buzău nr. 13825 din 13.02.2020 privind
comunicarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheluielilor de invatamant.
► Hotararea Consiliului Judetean Buzău nr. 1/21.01.2020 privind repartizarea sumelor din
Fondul constituit la dispozitia Consiliului Judetean pentru sustinerea programelor de dezvoltare
locala, pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala, precum si cheltuielile de
functionare pe anul 2020 si estimari pe anii 2021 - 2023 din sumele defalcate din taxa pe valoarea
adaugata si cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor
locale;
► prevederile art. 5, art 19 alin I lit "a", şi art 20 alin I din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ;
► prevederile Legii nr. 5/ 06. Ol. 2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;
► prevederile art. 87 alin. 3 si alin. 5, art. 88, art. 129 alin.2, lit. b, alin. 4, l.it. a, art. 139 alin.
3, lit. a, din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ:
În temeiul art. I 96, alin. I, lit. a, din OUG nr. 57/ 20 I 9 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂŞTE:
Art.I (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei Scutelnici, judetul Buzău pe
anul 2020 care cuprinde: resursele financiare aflate la dispoziţia administraţiei locale şi repartizarea
acestora în vederea realizării acţ:iunilor de învăţământ, cultură, asistentă socială, a serviciilor de
dezvoltare publică, a altor acţiuni economice şi a cheltuielilor cu destinaţie specială precum şi
pentru funcţionarea autorităţii publice locale.
Art.2 Bugetul propriu al comunei Scutelnici pe anul 2020 detaliat la venituri pe surse de
venituri iar la cheltuieli pe destinaţii, pe capitole si subcapitole, este prezentat în anexa nr. I, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Primarul prin compartimentul contabilitate vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri .
Art.4 Secretarul general al comunei Scutelnici va comunica prezenta hotărâre autorita�lor,
persoanelor f12ice şi juridice interesate.
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