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 R  O  M  A  N  I  A 

JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCESTI 

 

                                                             H  O  T  Ă  R  Â  R  E A 

NR. 11 DIN 12.02.2020 

 

privind aprobarea BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI  

si a LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII pentru ANUL 2020 

 la nivelul COMUNEI ONCEŞTI, JUDEŢUL BACĂU 

 

 

 

         Consiliul Local al Comunei Onceşti, intrunit in ȘEDINȚĂ ORDINARĂ in data de 12.02.2020;  

         Având in vedere: 

         - Adresa nr. 77/10.01.2020 a A.J.F.P. Bacau, prin care au fost repartizate sumele defalcate din 

taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor pentru 

anul 2020, precum si estimări pentru perioada 2021 – 2023; 

         - Adresa nr. 83/15.01.2020 a A.J.F.P. Bacau, prin care au fost repartizate sumele defalcate din 

taxa pe valoare pentru finațarea cheltuielilor cu asistența socială, impozitul pe venit și sume alocate 

din impozitul pe venit pentru anul 2020, precum și estimări pentru perioada 2021 – 2023; 

         - Adresa nr. 2354/07.02.2020 a Consiliului Judetean Bacau, prin care au fost repartizate pe 

trimestre sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru drumuri și poduri și din fondul de 

rezervă la dispoziția Consiliului Județean Bacău  pentru anul 2020; 

         - Decizia Inspectoratului Școlar Județean Bacău nr. 142/11.02.2020 privind repartizarea sumelor 

defalcate din taxa pe valoare adaugata pe unități administrativ-teritoriale și pe unități de învățământ 

preuniversitar de stat din Județul Bacău; 

         - Raportul înregistrat la nr. 48/10.02.2020, intocmit de contabilul din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului,   care cuprinde Anexele I – VI cu privire la BUGETUL LOCAL de venituri 

si cheltuieli si LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII pentru anul 2020; 

         - Referatul inregistrat la nr. 49/10.02.2020, de aprobare a Proiectului de hotărâre inițiat și semnat 

de către primarului Comunei, prin care se motivează necesitatea aprobarii BUGETULUI LOCAL de 

venituri si cheltuieli si a LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTITII pentru anul 2020;  

         - prevederile H.C.L. Oncesti nr. 9/31.01.2020 cu privire la aprobarea contului de încheiere           

a exerciţiului bugetar al anului 2019 la nivelul U.A.T. - Comuna Oncesti, judetul Bacău; 

         -  prevederile art. 2, alin. (4) și ale art. 3 din Legea nr. 5/06.01.2020 a bugetului de stat pe anul 

2020;  

         - prevederile art. 1, alin. (1) si (2), lit. a), ale art. 19, alin. (1), lit. a), ale art. 20, alin. (1), lit. a), 

ale art. 25 si 26 din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

         - Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate, inregistrate la nr. 51, 52
 
și respectiv, 53

 
din 

10.02.2020; 

         - Avizul de legalitate al secretarului general al Comunei. 

         În  temeiul  dispozițiilor art. 129,  alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. a), ale  art. 133, alin. (1), ale      

art. 134, alin. (1), lit. a) și alin. (3), lit. a), ale art. 196, alin. (1), lit. a), ale  art. 197, alin. (1) și (4) și     

ale art. 200 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

  

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş  T  E: 

 

 

         Art. 1 - Se aprobă BUGETUL LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 la 

nivelul COMUNEI ONCEŞTI, JUDEŢUL BACĂU, pe surse de finanțare și secțiuni de finanțare, 

conform Anexelor I – VI care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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         Art. 2 - Se aprobă LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIŢII pentru anul 2020 la nivelul 

Comunei Oncesti, judeţul Bacău, cuprinzând: 

 

         I.    SISTEM DE SUPRAVEGHERE SEDIUL PRIMĂRIEI                          =      10.000 LEI; 

         II.   ACHIZIȚIE MIJLOC DE TRANSPORT                                                  =      91.000 LEI; 

         III.  ACHIZIȚIE CENTRALĂ TERMICĂ CU ANEXE,  

                LA GRĂDINIȚA DIN SATUL SATU NOU                                            =      40.000 LEI;       

         IV.   MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL SAT TARNIȚA  = 3.800.000 LEI. 

 

               TOTAL CHELTUIELI DE CAPITAL:                                                 =  3.941.000 LEI 

                 DIN CARE:                      

- VENITURI BUGETUL ANULUI 2020                    =  3.880.000 LEI 

-  EXCEDENTUL ANULUI 2019                                =       61.000 LEI.     

 

 

         Art. 3 - Prezenta hotarare intra in vigoare la data aducerii ei la cunostință publică, in conditiile 

legii și se comunică, prin grija secretarului general al Comunei, compartimentelor de specialitate, 

potrivit competențelor, persoanelor interesate, primarului Comunei Oncești, precum și Institutiei 

Prefectului judetului Bacau in vederea verificării legalității.  

 

         Art. 4 - Primarul Comunei, precum și Compartimentul Financiar-Contabil din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului vor aduce la îndeplinire prezenta hotarare. 

 

         Art. 5 -  Prezenta hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Comunei Oncesti, în 

sedinţă ordinară, cu respectarea art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, 

respectiv cu un număr de 7 voturi ,,pentru”,    -   voturi ,,împotrivă” şi 4 ,,abţineri” din numărul total 

de  11 consilieri prezenţi. 

 

 

 

 

 

             PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                                     CONTRASEMNEAZĂ, 

                  CONSILIER LOCAL,                                             SECRETAR GENERAL, 

                      MAFTEI IOAN                                           OPRIŞAN CARMEN-ROCSANDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


