ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA IZVOARELE
CONSILIUL
LOCAL

HOTARARE
Privind aprobarea

bugetului local pe anul 2020

CONSILlUL LOCAL AL COMUNEI IZVOARELE, JUDETUL PRAHOVA
Avand in vedere :
- Referatul de aprobare al primarului cornunei Izvoarele, inregistrata cu nr: 1776 / 18.02.2020 prin
care propune spre aprobare consiliului local, proieetul Bugetului Local pentru anuI 2020 ;
- RaportuI de specialitate intocmit de compartimentul de buget - finante - contabilitate , inregistrat
cu nr. I 8171l8.02.2020
- Avizele Comisiilor de specialitate ale consiliului local prezentate in sedinta ordinara din data de
27.02.2020 ;
- Fisa cu indicatori pentru bugetul local alocati din unele venituri ale bugetului de stat, inaintata de
D.G.R.F.P. Ploiesti, prin care sunt repartizate sume din unele venituri ale bugetului de stat pe anul
2020 , conform Decizie Director General nr. 3173 din 07.02.2020 .
- Proiectul Planului de Investitii si Achizitii publice pe anul 2020 inregistrat ell nr. 1776/ 18.02.2020 si
Anexa privind achizitiile directe, propuse de prirnarul comunei .
In eonformitate : cu urmaroarele acte normative .:
- Legea nr.5 /06.01.2020 pentru aprobarea Bugetului de stat pe anul 2020, publicata in M.O. in 2020;
- Legii 273/2006, Legea finantelor publice locale, cu modificarile si cornpletarile ulterioare;
- Legea nr, 98 12016 privind achizitiile publice si HGR nr. 395 12016 pentru aprobare Normelor
Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare Ia atribuirea contractelor de achzitie publica;
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In terneiul prevederilor art. 129 alin.2) lit.d) , alin.7) lit.a), al art. 139 alin.3) si ale art. 196 alinl) lit.
a) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57 din 03.07.2019 ;

HOTARASTE
Art.I, Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Izvoarele pe anul 2020 si
estimarile pentru anii 2021, 2022 si 2023 conform anexelor ce fae parte integranta din prezenta
hotarare, dupa cum urmeaza :
- Anexa nr.l - Bugetul Sectiunii de functionare pe anul 2020 in suma de 8488,66 mi i lei atat la
venituri cat si la cheltuieli ;
- Anexa nr.2 - Bugetul Sectiunii de dezvoltare pe anul 2020 in suma de 9222,59 mii lei (8745,56
mii lei + 477,03 mii lei excedent utilizat conform HeL 7 / 27.02.2020) , atat la venituri cat si Ja
cheltuieli ;
- Anexa nr.3 - Bugetul PJ Centrul Cultural Izvoarele ,cultura + administrare domeniul public
( 2 baze sportive, 3 parcuri, 2 carnine culturale si 3 sali de festivitati, muzeu , piata ), subventionat partial
de la bugetul local cu suma de 607,10 mii lei si venituri proprii 50 mil lei, total mii lei 657,10 mii
lei, atat la venituri cat si la eheltuieli .
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~ Anexa nr. 4 - Bugetul
Homoriciu , total 309,64

PJ SPAA, serviciu public de alimentare eu apa al satelor Malu- Vanat si
mii lei, atat la venituri cat si la cheltuieli .

- Anexa nr.5. Programul
de achizttii
publice pentru anul 2020 si Anexa privind
directe, intocmite de prirnarul localitatii si inregistrate eu nr. 1776 118.02.2020.

achizitiile

- Anexa nr.6 - Situatia eheItuielilor de personal si fondul de salarii pe anul 2020 .
Arf.2.
Prezenta hotarare va fi comunicata, prin grija secretarului cornunei, Primarului cornunei,
biroului buget finante, Institutiei Prefectului S1 va fi facuta publica prin afisare la avizierul primariei S1
pe site-ul Comunei Izvoarele: ~yy~/~.i];:Y~lar~le-ph.ro
.
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ANEXA NR.nr.1
Lq , f! L' L i\,i"'L.9/02.r.(JJ... .'rl'-"'~""-">c'_'<,X,",

Avind in vedere decizia DGRFPnr.3173/07.02.2020
ISPPahova nr.492/17.02.2020

sicdecizia Insp.Gen.Scolar

si Hotarirea Consiliului Judetean nr

14/20.02.2020 pentru intocmirea bugetului pe anul 2020 si estimari 2021-2023
La stabilirea veniturilor s-a avut in vedere realizarile anului 2019,la
stabilirea cheltuielolor de personal s-a avut in vedere Legea salarizarii
153/2017 si Legea 5/2020 pentru stabilirea salariului minim pe tara.pentru
stabilirea cheltuielifor s-a avut in vedere realizarile anului 201951 contractele
incheiate cu furnizori,pentru

stabllirea investitiilor s-a avut in vedere investitiile

in derulare si necesitatea realizarii altor investitii noi.

BUGETUL SECTIUNII DE FUNCTIONARE :
Buget an

An 2020
Total venituri

8488.66

estimari
.... '"

2021

.....'Il'_.•, ••

2023

2022

7399.71 6895.69 6965.06

-03.02.18 (impozit venit din
transfer proprietate)
04.02 (cote SIsume din impozit pe venit)
-04.02.01(cote defalcate din imp. venit)

18

18.47

3036.00

2635.00

1113 .00

760.00

18.93

19.38

2637.00 2686.00
775.00

790.00

-04.02.04(sume alocate din cote defalcate
din impozit pe venit pt echilibrare BL)
-04.02.05(sume repartizate din

1573.00

1575.00

1662.00 1696.00

350.00

300.00

200.00 200.00

668.50

685.89

703.04

100.29

102.8

Fondulla dispozitia CJ
07.02(impozit si taxa proprietate)
-07.02.01.01(impozit dadiri PF)
-07.02.01.02(impozit cladiri PJ)

97.75
358.75

368.08

377.28

719.92
105.27
386.33

