
R OM A N I A
JUDETUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NEGRENI

H O T Ă R Â R E NR.4/2020
Privind aprobarea bugetului local al comunei Negreni pe anul 2020

Consiliul Local al Comunei Negreni întrunit în şedinţa ordinară din data de 14.02.2020.
Analizând propunerile primarului comunei Negreni din expunerea de motive

nr.78/14.01.2020 privind bugetul local al comunei Negreni pe anul 2020.
Având în vedere raportul de specialitate nr. 327/03.02.2020 al compartimentului de

resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei .
Având în vedere rapoartele de avizare ale:
- comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea

domeniului public şi privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism,
servicii şi comerţ;

Tinând cont de prevederile art.6 alin.(9) din Legea nr.53/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică,

In baza prevederilor:
- Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020
- art. 4, art. 5, art. 8, art. 9, art. 25, art. 26, art. 39, art. 41, art. 42, art. 44, art. 58 din

Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale,
- art.129, alin. 2, litera b), alin. 4, lit. a) din OUG Nr. 57/2019 privind Codul

administrativ,
- 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,
- Ordonanţa nr. 8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
- O.U.G. nr.82/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative;
- Legea nr. 1/2011 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

In temeiul art. art.129, alin.( 2), litera b), alin. 4, lit. a) si art.196 alin.(1) lit. a) din
OUG Nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

H O T Ă R E Ş T E
Art.1 – Se aprobă bugetul local al comunei Negreni pe anul 2020, care cuprinde la

partea de venituri suma de 8076,15 mii lei şi la partea de cheltuieli suma 15.534,37 mii lei,
detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la partea de cheltuieli pe capitole, subcapitole,
titluri şi articole, precum şi aliniate după caz, conform anexei nr.1 care face parte integranta



din prezenta hotarare.
Art.2 - Se aproba Lista obiectivelor de investitii pentru anul 2020, conform anexei

nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 – Diferenta dintre veniturile si cheltuielile bugetului local pe anul 2020 in suma

de 7.339.593,43 lei, reprezinta excedentul bugetului local inregistrat la 31.12.2019, utilizat si
repartizat conform anexei nr.3 care face parte integranta din prezenta hotarare

Art.4 - Se aprobă bugetul local de venituri si cheltuieli al comunei Negreni pe anul
2020 - sursa C in suma de 118.611,12 lei - sectiunea dezvoltare, conform imprumutului
contractat in baza O.G. nr.8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Art.5 – Bugetul local al comunei Negreni cuprinde resurse financiare locale mobilizate
atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, la dispoziţia Consiliului Local şi
repartizarea acestora pe destinaţii în vederea realizării şi finanţării acţiunilor şi activităţilor.

Art.6 – Evaluarea bugetului local la partea de venituri a fost făcută pe baza debitelor
curente şi restante din impozite şi taxe locale datorate de către populaţie şi persoane juridice
de pe raza comunei Negreni, cotele defalcate din impozitul pe venit şi taxa pe valoarea
adăugată repartizate de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Judeţene Cluj, pentru
echilibrarea bugetelor locale potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art.7 - În conformitate cu prevederile legale, primarul comunei răspunde de realizarea
prevederilor legale ale bugetului local, în care analizează periodic situaţia financiară şi
stabileşte măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea execuţiei bugetului local.

Art.8 - Prezenta hotărâre se completează cu prevederile legale în vigoare referitoare la
execuţia bugetului local.

Art.9 - Cu asigurarea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se
însărcinează primarul comunei Negreni.

Nr.4 Consilieri total: - 11
Din 14.02.2020 Consilieri prezenţi: - 9

Votat pentru: -9
Împotrivă:-
Abţineri:-

Preşedinte de şedinţă,
Raita George Contrasemnează secretarul general al UAT,

Secan Radu


