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EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea bugetului local pe anul 2020
Bugetul de Stat pe anul 2020 a fost aprobat prin Legea nr. 5/2020, iar publicarea in
Monitorul Oficial nr.2 din 06.01.2020 a impus intocmirea si respectarea calendarului de
aprobare a bugetului local.
In conformitate cu art. 39, alin. (6) din Legea nr. 273/2006 a finantelor publice locale,
cu modificarile si completarile ulterioare proiectul de buget local se aproba de autoritatile
deliberative in termen de maximum 45 de zile de la data publicarii Legii bugetului de stat in
Monitorul Oficial.
Bugetul Local al Comunei Negreni pentru anul 2020 a fost fundamentat, elaborat si
intocmit in conformitate cu prevederile:
-Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
-Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- adresei nr.125/10.01.2020 si 129/13.01.2020 a D.G.R.F.P. Cluj-Napoca si Deciziile nr.
21/10.01.2020 si 22/10.01.2020 a Directorului General al D.G.R.F.P. Cluj-Napoca, privind
sumele programate in anul 2020 pentru echilibrarea bugetului local al comunei Negreni din
veniturile din cotele defalcate din taxa pe valoarea adaugata si din impozitul pe venit si
estimarile pe anii 2021-2023;
- H.C.J. Cluj nr.11/31.01.2020 privind repartizarea pe unitati administrative-teritoriale
a sumelor corespunzatoare cotei de 6% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2020.
- Dispozitia Nr.1/2020 privind aprobarea aprobarea reintregirii excedentului anului
2018 - Contul de executie al bugetului local sursa A si sursa C la 31.12.2019
- art.36 alin.1 , art. 38 alin. (3) lit. e) precum si art.11 alin. (4) din Legea cadru privind
salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice nr.153/2017,
- O.U.G. nr.82/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative;
- Legea nr. 1/2011 2011 a educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- H.G. nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea
costului standard per elev/preşcolar si stabilirea finantarii de baza a unitatilor de invatamant
preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin
bugetele locale cu modificarile si completarile ulterioare;
H.G. nr.972/2019 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru comuna Negreni, judeţul Cluj
-OUG Nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Proiectul de buget intocmit in conformitare cu prevederile mentionate mai sus, a fost
afisat la sediul institutiei , incepand cu data de 22.01.2020 .
Bugetul local al comunei Negreni pe anul 2020 este constituit din:
I.
Bugetul Local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2020 in suma de
7594,1 mii lei si estimari pentru anii 2021-2023, pe cele doua sectiuni de functionare si
dezvoltare;
II.
Bugetul Local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole pe anul 2020 in suma de
8350,6 mii lei si estimari pentru anii 2021-2023, pe cele doua sectiuni de functionare si
dezvoltare, din care suma de 7.339.593,43 lei reprezinta excedent la bugetul local la
31.12.2019, utilizat si repartizat conform Anexei nr.3 , iar suma de 118.611,12 lei reprezinta
bugetul de cheltuieli pe sursa C , sectiunea dezvoltare conform Ordonanţa nr. 8/2018 pentru

reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare .
Potrivit art. 26 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile
si completarile ulterioare, proiectul de buget local a fost construit pe doua sectiuni: sectiunea
de functionare si sectiunea de dezvoltare.
Fundamentarea veniturilor Bugetului Local s-a bazat pe constatarea si evaluarea
materiei impozabile si a bazei de impozitare, evaluarea serviciilor prestate si a veniturilor
obtinute din acestea, precum si pe alte elemente specifice si tinandu-se cont de H.C.L. nr. 16
din 31.05.2019 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2020.
Stabilirea cheltuielilor bugetului local s-a efectuat în strictă corelare cu posibilităţile
reale de încasare a veniturilor bugetului local, estimate a se realiza.
Cheltuielile bugetului local pe anul 2020 sunt fundamentate, dimensionate şi repartizate
pe destinaţii, respectiv pe acţiuni, activitaţi, programe, proiecte, obiective şi se efectueaza in
concordanţa cu atribuţiile care-i revin autorităţii administaţiei publice locale, cu prioritatile
stabilite de acestea, in vederea funcţionarii şi în interesul colectivităţii locale.
Ca urmare, in conformitate cu prevederile art. 155, alin. (1) lit.c) si alin.(4) lit.b) din
OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, propun spre aprobare proiectul de hotarare cu
privire la „aprobarea Bugetului Local al Comunei Negreni pe anul 2020”. Compartimentul
Buget Finante, Taxe si Impozite va intocmi raportul de specialitate pe care il va sustine in fata
comisiilor de specialitate, spre avizare.
Dupa intocmirea raportului de specialitate si avizarea de catre comisiile sus mentionate,
proiectul de hotarare insotit de expunerea de motive a primarului Comunei Negreni, raportul
comisiei de specialitate si avizul comisiilor respective, va fi prezentat spre dezbatere si
aprobare Consiliului Local al Comunei Negreni.
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