JUDEŢUL COVASNA
PRIMAR
Nr. 1136/14.02.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cu privire la adoptarea Bugetului General al unităţii administrativ – teritoriale
pe anul 2020

Consiliul local al comunei Zăbala, judeţul Covasna întrunit în şedinţa ordinară din data de
.............februarie 2020,
Analizând Referatul de aprobare al Primarului;
Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului de specialitate din cadrul
Primăriei comunei Zăbala și Raportul de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local
al Comunei Zăbala;
Având în vedere prevederile art.1 alin.(2) lit.,,a,,, art.3 alin.(1), art.4 alin. (1), art.5, art.8,
art.19 alin.(1)lit.,,a,, şi ,,b,, art.26 alin.(2), art.39 alin.(3)-(6), art.41 art.42 art.45, art.1 art.46 art.58
din Legea nr.273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere prevederile Legii nr.5/2020 bugetului de stat pe anul 2020.
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare; H.C.L. nr.67/2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul
2020; Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificarile
si completarile ulterioare; H.G. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe țara
garantat în plată; O.U.G. nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si
completarea unor acte normative; Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările si
completările ulterioare;
Având în vedere Decizia nr.03/13.01.2020 al A.J.F.P. Covasna privind repartizarea pe unități
administrative – teritoriale a impozitului pe venit estimat a fi încasat în anul 2020,
Având în vedere Hotărâra Consiliului Județean Covasna nr.3/2020 cu privire la repartizarea
pe unităţi 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;
Având în vedere Hotărâra Consiliului Județean Covasna nr.25/2020 cu privire la repartizarea
pe unităţi administrativ –teritoriale a sumei de 20% din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale și a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale estimate pe anii 2021-2023, respectiv repartizarea sumei
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile județene și comunale pe anuș 2020 și
estimările pe anii 2021 - 2023;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (4), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1), și
(3) lit. ”a” și ale art. 196, alin. (1), lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Adoptă bugetul local de venituri şi cheltuieli şi bugetul pe secţiune de funcţionare şi
pe secţiune de dezvoltare, detaliat la venituri, pe capitole şi subcapitole pe anul 2020, conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Aprobă programul de investiţii pe anul 2020 conform anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art. 3. Aprobă utilizarea excedentului în sumă de 3.591,53 mii lei din anii precedenţi pentru
finanţarea secţiunii de dezvoltare.
Art. 4. Aprobă preluarea excedentului venitului propriu Sursa E al comunei Zăbala, județul
Covasna, pentru utilizarea secțiunii de funcționare Sursa A a bugetului local al comunei Zăbala,
județul Covasna, în contul 36.02.05 “Vărsăminte din veniturile și/sau disponobiltățile instituțiilor
publice”, în sumă de 218,36 mii lei.
Art. 5. Aprobă preluarea excedentului venitului propriu Sursa E al Școlii Gimnaziale nr.1
Zăbala, pentru utilizarea secțiunii de funcționare Sursa A a bugetului local al comunei Zăbala,
județul Covasna, în contul 36.02.05 “Vărsăminte din veniturile și/sau disponobiltățile instituțiilor
publice” în sumă de 9,9 mii.
Art. 6. Se aprobă desființarea activității integral finanțate din venituri proprii (exploatare
forestieră și închiriere pășune) sursa E a comunei Zăbala, județul Covasna, activitate proprie, precum
și activității integral finanțate din venituri proprii (exploatare forestieră) sursa E a Școlii Gimnaziale
nr.1 Zăbala, judetul Covasna.
Art. 7. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Dl. primar Fejér
Levente.

Zăbala, ………februarie 2020.
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