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2020
Inifiator : Ing. Balaj Gheorghe Iulian,

Hvlnd

aprobarea bugetului local al oragului gtei pe anul 2O2O.

La inifiativa prirnarului oragului gtei, ing. Bataj Gheorghe lulian;

in

vedere Referatele pentru aprobarea Proiectului de HotdrAre
intocmite de c5.tre Primarul oraqului $tei, ing. Balaj Gheorghe Iulian inregistrate la
nr.2106.0l.2020 9i nr. 945117.O2.2O2O gi a Rapoartelor cu nr. 1/O6.O1.2O2O 9i
944 117.O2.2O20, intocmite de Serviciul Economic din cadrul Primdriei oraqului $tei,
privind propunerile pentm aprobarea Bugetului local al ora$ului $tei pentru anul

Av6nd

2020

VdzAnd procesul verbal de afiEare nr. 23/06.0L.2020.
Ydzdnd Minuta cu nr. 776/07.O2.2O2O:

lindnd cont de prevederile Legii nr. 2731 2006, piuind finan{ele publice
Iou.le, cu modificdrile qi completd.rile ulterioare, de prevederile l,egii nr. O5I2O2O
l,egea bugetului de stat pe anul 2020,
VF/zAnd avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Oragului
$tei(Comisia nr. I - Comisia economico-financiarA gi pentru agricultura, Comisia nr.
2 - Comisia de urbanism gi amenajarea teritoriului gi Comisia nr. 3 - Comisia
social-culturald, culte, invdldmAnt, sd.nS.tate 9i familie, muncd 9i proteclie social5.,
tineret gi sport, juridicd qi de disciplina ;
In temeiul art. 129, alin. 1, alin.2, lit. b) 9i a alin.(4), Iit. ,a", a art. 136,
alin.(8), a art. 196, alin. 1, lit. a) qi din O.U.G. Nr. 57 /2079 priuind Codul
Administratiu 9i a kgii nr.24I2OOO priuind normele de tehnica legislatiua pentru
elaborarea actelor normatiue, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.
Conslllul Local aI oraqu.lut gtel

HOTAnAgTE:
Art.l - Se aproba bugetul local al oragului gtei pe anul 2O2O, atAt la partea
de venituri, cdt qi la partea de cheltuieli, conform anexelor 7-8 care fac parte
integrantd din prezenta hotE rd.re.
Art.2 - Se aprobd. bugetul local al oraqului gtei pe anul 2020, sectlunea de
fun$lonare, atAt la partea de venituri cAt qi 1a partea de cheltuieli, conform anexei
nr. f care face parte integrantd din prezenta hotdrdre.
Afr.3 - Se aprobd bugetul local aI oragului gtei pe anul 2O2O, sectlunea de
deanltare, atAt la partea de venituri cAt Ei la partea de cheltuieli, conform anexei
nr. 2b care face parte integrantd din prezenta hotE r6re.
Art.4 - Se aprobd llsta oblectluelor de lnr'e,stltT| pe anul 2020, conform
anef,cl 3, care face parte integrantd din prezenta hot5r6re.
Art. 5 - Se aprobd bugetul activitdlilor autofinanfate 9i bugetr:I activitdlilor
autofinanlate din invdldm6nt 9i sdndtate pe anul 2020, conform anexei nr. 4,
anexei nr. 5, anexel nr. 6 sl anexei 7 care fac parte integrantd. din prezenta,
hotdrdre.

Art. 6- Se aprob6 bugetul creditului (imprumutului ) contactat in anul 2O20
pentru frnanfarea proiectelor europene, conform anexei nr.8 care face parte
integrantd din prezenta hotdrAre.
Att. 7 - Se aprobS. utilizarea excedentul anului 2019 pentru acoperirea
temporara a golurilor de casa care apar in cursul exerciliului bugetar, conform
anexei nr. 5 care face parte integranta din prezenta hotirAre
Art. E - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrAri se
incredinleazd Primarul oraqului $tei, Instituliile de invdlamAnt, Sdnatate qi Piala
Agroalimentara, $tei gi Serviciul Contabilitate, Buget Finanle, Impozite gi Taxe
Locale din cadrul Primdriei oraqului gtei.
Art. 9 - Prezer^ta hot5rdre se comunicd cu:
o Primarul oraqului gtei;
o Institufia Prefectului Judeful Bihor;
o A.J.F.P. - Bihor;
o Serviciul Economic;
o Un exemplar pentru afigaj;
o Un exemplar Monitorul Ofrcial Local;
o Un exemplar la dosarul cu hotdrdri.

