ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 4/2020
Privind aprobarea bugetului general al comunei Valea Crişului
pentru anul 2020
Consiliul local al comunei Valea Crişului, judeţul Covasna,
Întrunit în şedinţă publică ordinară din data de 28.01.2020,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Valea Crişului, raportul
compartimentului financiar-contabil din cadrul Primăriei comunei Valea Crişului, raportul de
avizare al comisei de specialitate, precum şi avizul secretarului general al comunei Valea
Crișului.
- adresa Administrației Județene a Finanţelor Publice Covasna nr 740/14.01.2020
privind estimarea veniturilor din cote defalcate din impozitul pe venit pentru anii 2021-2023
- Decizia nr 3/13.01.2020 a Administrației Județene a Finanţelor Publice Covasna
privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a impozitului pe venit estimat a fi
încasat în anul 2020
- Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr 3/2020 privind repartizarea pe unități
administrativ-teritoriale a cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de
stat în anul 2020 în limita sumei de 27.316 mii lei, reprezentând fond la dispoziția Consiliului
Județean Covasna
-parcurgerea procedurii prevăzute la art. 39 alin.3 din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
În baza prevederilor Legii nr 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020
În temeiul dispozițiilor art 129 alin (2) lit ”b”, alin (4) lit ”a” și art 196 alin (1) lit ”a” din
O.U.G nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 . Se aprobă bugetul general al comunei Valea Crișului pe anul 2020, pe total și pe
secțiuni de funcționare și de dezvoltare, conform anexelor nr. 1-3 la prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă utilizarea excedentului rezultat din anii precedenți, în sumă de
4.018,48 mii lei, pentru secțiunea de dezvoltare a bugetului local, în forma prezentată
conform anexei nr.4 la prezenta hotărâre.
Art.3. (1) Se aprobă Programul de investiții pe anul 2020, conform anexei nr.5 la
prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă Programul de investiții pentru Școala Gimnazială ”Kalnoky Ludmilla”
Valea Crișului pe anul 2020, conform anexei nr.5 la prezenta hotărâre.

Art.4. Anexele 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei
Valea Crișului și Compartimentul de financiar-contabil din cadrul Primăriei comunei Valea
Crișului.
Valea Crişului, la 28.01.2020
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ILYES GYULA

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar general al comunei
PANAITE ANA-DIANA

