
 

 

 

 

P R O I E C T  DE  H O T A R A R  E  

Nr . 19 din  29 IANUARIE 2020  

Privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020  

 

     Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

 a) art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) 

din Constituția României, republicată; 

 b) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 

287/2009, republicat, cu modificările și completările ulterioare;  

d) art.1 alin.(2) lit. a), art.4, art.5 alin(4), art. 19 alin.(1) lit.a) ,art.20 

alin(1) lit. j), art. 26 alin.(4), art. 30 alin. (6), art. 39 -art. 48, art. 51 alin. 

(3) si art. 58 din  Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 e) Legea nr. 5/2020  a bugetului de stat pe anul 2020  ;  

f) Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 

2020;  

g) Legii-cadru privind salarizarea  personalului plătit din fonduri 

publice nr. 153/2017 , cu modificările ulterioare;  
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h) art. 8, art. 9 alin. (5), art. 103 alin. (2), art. 104 alin. (2) şi art. 

105 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

i)  art.2 alin (2) , art. 64 alin(1) si  art. 138 din Codul fiscal al 

României, adoptat prin Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

j) art.8 alin (1) si art.33 din Legea bibliotecilor nr 334/2002, 

republicata cu modificarile si completarile ulterioare ; 

k) art. 40 din Legea nr 448/2006 privind protectia si promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap ,republicata ,cu modificarile si 

completarile ulterioare ; 

        l) art.129 alin. (2) lit. b) si alin.(4) lit.a) Ordonanța de Urgență privind 

Codul administrativ nr. 57/2019, 

Ținând seama de : 

a) Deciziei șefului Administrației Județene a Finanţelor Publice  

Botosani nr.  II/218 DIN  07 februarie 2020  privind repartizarea sumelor 

defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul comunelor ,oraselor ,municipiilor, 

b) Hotărârea Consiliului județean  Botosani nr. 2  din  15 ianuarie 

2020   privind repartizarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată  pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si 

comunale pe anul 2020   si estimarile pentru anii 2021-2023  ,   Hotărârea 

Consiliului județean  Botosani nr. 3  din  28 ianuarie 2020   privind 

repartizarea sumei corespunzatoare cotei de 6% din impozitul pe venit  

estimate pe anul 2020 , pe unități administrative-teritoriale sip e destinații  

precum si repartizarea sumelor estimate din cota de 20% din 18,5% din 

impozitul pe venit si cota de 20%din sume defalcate din taxa pe valoare 

adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anii 2021-2023  

c) Hotărârea Consiliului Local nr.  12  din  22 aprilie 2019  privind 

stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru 

anul 2020,  

realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului 

Hotărârii Consiliului Local privind aprobarea bugetului local pe anul 2020, în 



contextul prevederilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, cu completările ulterioare, înregistrat la 

nr. 21  /  29 ianuarie 2020  

 luând act de: 

  a) referatul de aprobare al primarului comunei  Pomârla , în calitatea 

sa de inițiator, înregistrat sub nr. 20 din  29 ianuarie 2020 ;  

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei, înregistrat sub nr. __ din  ____2020 ;  

c)  raportul celor 3  Comisii  de specialitate  a Consiliului Local 

Pomârla 

 constatând că nu sunt depuse contestații privind proiectul 

bugetului local pe anul 2020 , 

       respectand  prevederile art.136 din Ordonanta de Urgenta privind 
Codul administrativ nr. 57/2019; 

  În temeiul  art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență 

privind Codul administrativ nr. 57/2019, 

 

P R O P U N : 

 

 Art. 1. - (1) Obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea 

volumului veniturilor, pe capitole şi al cheltuielilor, pe destinaţii, pentru anul 

2020  asa cum rezulta din anexele  1-5  ce fac parte integranta din 

prezenta hotarare ,  precum şi responsabilităţile autorităţilor administraţiei 

publice locale şi instituţiilor publice implicate în procesul de execuţie a 

bugetului local al comunei Pomârla .  

  (2) Bugetul local pe anul 2020 are la bază principiile: universalităţii, 

publicităţii, unităţii, unităţii monetare, anualităţii, specializării bugetare şi 

echilibrului. 

  (3) Se ia act că în termenul de 15 zile de la data afişării, la sediul 

Primăriei Comunei Pomârla , a proiectului bugetului local pe anul 2020  nu   

s-au depus contestaţii cu privire la acesta. 



 Art. 2. - (1) Veniturile bugetului local pe anul 2020 reprezintă limite 

minime de realizat care permit efectuarea cheltuielilor. 

(2) În cazul în care veniturile prevăzute în bugetul local pe anul 2020 

nu se realizează, ordonatorul de credite va limita efectuarea cheltuielilor 

bugetare sub nivelurile aprobate, corespunzător veniturilor încasate, 

cheltuielilor efectuate şi prognozei realizării acestora până la finele anului. 

 Art. 3. - Cheltuielile prevăzute în bugetul local pe anul 2020 

reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite, iar modificarea lor se va 

face în condiţiile legii. Angajarea, contractarea de lucrări, bunuri şi servicii, 

precum şi efectuarea de cheltuieli de către ordonatorul de credite se fac 

numai cu respectarea prevederilor legale şi în limita creditelor bugetare 

aprobate.   

               Art.4.- Directorul unităţilor de învăţământ preuniversitar, în 

calitatea conferită de art. 109 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 privind Statutul 

personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, de 

reprezentare a unităţilor respective în relaţia cu administraţia publică 

locală, are obligaţia să se încadreze  în cheltuielile materiale şi servicii 

aprobate prin prezenta hotărâre. 

 Art.5. - (1) Ordonatorul de credite va aproba, potrivit atribuţiilor 

stabilite prin lege ori prin prezenta hotărâre, repartizarea pe trimestre a 

veniturilor şi cheltuielilor prevăzute în bugetul local, în funcţie de termenele 

legale de încasare a veniturilor şi de perioada în care este necesară 

efectuarea cheltuielilor. 

(2) Angajarea şi efectuarea cheltuielilor din creditele aprobate în 

bugetul local ori în bugetul instituţiilor  se aprobă de către  ordonatorul  de 

credite şi se efectuează numai cu viza prealabilă de control financiar 

preventiv propriu, care atestă respectarea dispoziţiilor legale, încadrarea în 

creditele bugetare aprobate şi destinaţia acestora, pe baza notelor de 

fundamentare/referatelor de necesitate prezentate de conducătorii 

instituţiilor şi serviciilor publice interesate. 

           (3) Termenele de prezentare a documentelor justificative necesare 

efectuării oricăror cheltuieli aferente activităţilor şi acţiunilor finanţate din 

bugetul local se stabilesc de către  ordonatorul de credite, în condiţiile legii. 



Art. 6- În anul 2020, se însărcinează  primarul să aprobe, prin 

dispoziţie, următoarele operaţiuni prevăzute ca atribuţii ale Consiliului 

Local: 

         a) virările de credite; 

          b) rectificarea bugetului local în orice alte situaţii neprevăzute la 

art.6   

Art. 7. - (1) Pentru o analiză periodică a realizării părţii de venituri a 

bugetului local provenite din venituri proprii, raportate la termenele de 

plată, lunar, până la data de 5 pentru luna precedentă, personalul cu 

atribuţii în domeniul administrării fiscale, va  prezenta ordonatorului de 

credite situaţia încasărilor pe curent şi cumulat de la începutul anului. 

(2) De asemenea, personalul cu atribuţii în domeniul  administrării 

fiscale   va monitoriza situaţia economico-socială a fiecărui contribuabil 

înregistrat în evidenţa separată ca insolvabil, întocmind, cel puţin o dată în 

cursul anului 2020 , procese-verbale în acest sens, ce vor fi supuse 

aprobării  ordonatorului de credite. 

(3) O dată cu prezentarea situaţiei menţionată la alin.(1) se vor face 

şi propuneri de eficientizare a activităţii, cu obligaţia îndepliniri acestora de 

către personalul cu atribuţii în domeniul administrării fiscale . În această 

situaţie se vor menţiona şi elementele specifice măsurii prevăzute la alin. 

(2). 

Art. 8. - (1) Din bugetul local se suportă sumele necesare pentru 

acoperirea cheltuielilor programelor de perfecţionare profesională 

organizate de instituţii specializate în domeniul administraţiei publice. 

 ART.9. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin 

intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, Prefectului 

judeţului Botosani,Primarului comunei Pomârla,Administratiei Judetene  a 

Finanţelor Publice Botosani, se aduce la cunoştinţă publică prin  afisare  la 

sediul primariei. 

I N I T I A T O R ,                            AVIZAT PENTRU LEGALITATE  
       PRIMARUL COMUNEI POMARLA ,      SECRETARULGENERAL AL  COMUNEI POMÂRLA 

         Dumitru  CHELARIU                         Corina CHELARIU  
 
 

 



 

 

 

 

         NR. 20 DIN   29 ianuarie 2020  

           

REFERAT DE APROBARE 

La proiectul de hotarare privind bugetul local pe anul 2020  

 

 

          Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale stabileste ca pe 

baza veniturilor proprii si a sumelor repartizate potrivit alin. (2), ordonatorii 

principali de credite, in termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de 

stat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,definitiveaza proiectul 

bugetului local,care se publica in presa locala sau se afiseaza la sediul 

unitatii administrativ –teritoriale.Locuitorii unitatii administrativ teritoriale pot 

depune contestatii privind proiectul de buget in termen de 15 zile de la data 

publicarii sau afisarii acestuia. 

         In 5 zile de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor 

prevazut la alin. (3), proiectul bugetului local impreuna cu  raportul 

ordonatorului principal de credite si de contestatiile depuse de locuitori,este 

supus aprobarii autoritatilor deliberative,de catre ordonatorul principal de 

credite. 

         Autaritatile deliberative, in termen de maximum 10 zile de la data 

supunerii spre aprobare a proiectului de buget, potrivit alin.(4), se pronunta 
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asupra contestatiilor si adopta proiectul bugetului local, dupa ce acesta a fost 

votat pe capitole, subcapitole titluri,articole,alineate,dupa caz, si pe anexe. 

        Proiectul bugetului local al acomunei Pomarla pe anul 2020, este 

intocmit in baza dispoziitiilor legale si cuprinde structura veniturilor si 

structura acestora pe surse si a cheltuielilor pe destinatii. 

        La elaborarea proiectului de buget s-a avut in vedere dimensionarea 

cheltuielilor pe actiuni si institutii,corelat cu resursele financiare posibil de 

mobilizat. 

        Bugetul local al comunei Pomarla pe anul 2020  se propune a se 

stabili  conform celor 5 anexe la proiectul de hotarare. 

 

PRIMARUL COMUNEI POMÂRLA , 

Dumitru CHELARIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


