ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TIMISESTI

HOTARIRE
privind aprobarea bugetului local pe anul 2020

Consiliul local al comunei Timisesti judetul Neamt;
Examinind propunerile primarului comunei Timisesti cuprinse in referatul de aprobare
inregistrat sub nr. 448 din 29.01.2020 cu privire la bugetul general consolidat al comunei
Timisesti pe anul 2020, raportul compartimentului din aparatul de specialitate al primarului si
avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei;
Avind in vedere:
- Legea nr. 5/2020privind bugetul de stat pe anul 2020;
- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotarirea Guvernului nr. 107/2020 pentru modificarea şi completarea Hotarirea Guvernului
nr.72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per
elev/prescolar si stabilirea finantarii de baza a unitatilor de invatamint preuniversitar de stat, care
se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului
standard per elev/prescolar, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr.153/28.06.2017, Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare si pentru
modificarea şi completarea unor acte normative;
- Hotarirea Guvernului nr. 935/2019 privind stabilirea salariului minim brut pe tara garantat in
plata incepand cu data de 01.01.2020;
- H.C.L. nr. 100/2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2020 si H.C.L. nr.
5/2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 100/2019 privind stabilirea impozitelor și
taxelor locale pentru anul 2020;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b), ale alin. (4) lit.a), ale art.139 alin.(3) lit.a),
precum si ale art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTARASTE:

Art.1.(1) Se aproba bugetul local structurat la venituripe capitole si subcapitole, iar la
cheltuielipe parti, capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate si paragrafe, peanul 2020,
conformanexei nr. 1.
(2) Bugetul structurat potrivit alin.(1) se aproba si pe sectiunile de functionare si dezvoltare,
potrivit anexei nr. 2 si, respectiv, nr. 3 la prezenta hotarire.
Art.2. Se aproba „Programul de investitii publice al comunei Timisesti pentru anul
bugetar 2020”, conform anexei nr. 4 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3. Se aproba numarul de personal, permanent si temporar, precum si fondul salariilor
de baza pentru autoritatile administratiei publice locale si pentru institutiile si serviciile publice
de interes local pe anul 2020, potrivit anexei nr.5 la prezenta hotarire.
Art.4. Primarul comunei si Serviciul impozite si taxe, contabilitate si achizitii publicedin
aparatul de specialitate al primarului comunei vor duce la indeplinire prevederile prezentei
hotariri.

Art.5. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotarire autoritatilor si
persoanelor interesate in termenul prevazut de lege.
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