
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL COMUNEI SÂNTANDREI 

 

HOTĂRÂREA Nr. 20 

Din 20 februarie 2020 

 

privind aprobarea bugetului local, a bugetului de credite şi a bugetului de venituri proprii şi subvenţii pe 

anul 2020 

 

Consiliul Local al comunei Sântandrei, județul Bihor, întrunit în ședința ordinară din data de 20 februarie 

2019, 

             Având în vedere prevederile: 

- Legii nr. 5 / 2020 a bugetului de stat pe anul 2020; 

- Art. 8 lit. b), art. 39 alin. (3) și alin. (6) din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale; 

- Art. 9 lit. a) din Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice; 

- Legii nr. 52/2003 privind privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

- Art. 129 alin. (2) lit. b) coroborate cu ale alin. (4) lit. a) din Ordonanţă de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 

privind Codul administrativ; 

 Luând în considerare referatul de aprobare al Primarului comunei Sântandrei nr. 608/20.01.2020, raportul 

de specialitate al Biroului Finanţe Contabilitate nr. 609/20.01.2020 referitor la propunerile de buget pe anul 2020 şi 

necesitatea aprobării acestuia de către consiliul local, precum și avizul consultativ al Comisiei Buget – Finanțe, 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 

din 5 iulie 2019, cu 14 voturi „pentru”, fără voturi „împotrivă”, fără „abţineri”, din totalul de 14 consilieri locali în 

funcție, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri consolidat al Comunei Sântandrei pe anul 2020, în sumă totală de 

17,335.70 mii lei, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre şi care face parte integrantă din aceasta. 

Art.2. Se aprobă bugetul de cheltuieli secțiunea de funcționare și dezvoltare al Comunei Sântandrei pe anul 

2020 – sursa de finanțare A, în sumă totală de 18,643.70 mii lei, conform Anexei nr.  2 la prezenta hotărâre şi care 

face parte integrantă din aceasta. 

Art.3. Se aprobă Lista detaliată a obiectivelor de investiții finanțate în anul 2020, conform Anexei nr. 3 la 

prezenta hotărâre şi care face parte integrantă din aceasta. 

Art.4. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli Credite interne pe anul 2020, conform Anexei nr. 4 la 

prezenta hotărâre şi care face parte integrantă din aceasta. 

Art.5. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli consolidat al instituțiilor finanțate integral sau parțial din 

venituri proprii și subventii pentru anul 2020, conform Anexei nr. 5 la prezenta hotărâre şi care face parte integrantă 

din aceasta. 

Art.6. Se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar 

al anului 2019, în valoare totală de 1.308 mii  lei, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2020. 

Art.7. Se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului de venituri proprii și cheltuieli privind 

activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al 

anului 2019, în valoare totală de 15 mii  lei, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2020. 

Art.8. Se aprobă fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale în sumă totală de 10,00 mii lei.  

Art.9. În calitate de ordonator principal de credite, primarul comunei va informa periodic consiliul local 

asupra cheltuielilor făcute, cât şi asupra modului de încasare a veniturilor. 

Art.10. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei în calitate de 

ordonator principal de credite cât şi şeful Biroului finanțe - contabilitate. 

Art.11.Prezenta se comunică cu: Instituţia Prefectului - Județul Bihor____Primar______DGFP 

Bihor_____Trezoreria Municipiului Oradea____Biroul Finanţe Contabilitate____Afişaj.                 
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