ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL PÂNGĂRAŢI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului local, bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau
parţial din venituri proprii şi credit intern pentru anul 2020
Consiliul local al comunei Pângărați, judeţul Neamţ, întrunit în ședință ordinară, în ziua de
13.02.2020;
Avand in vedere :
• adresa nr. 1151 din 14.01.2020 a Direcţiei Generale a Finanţelor publice Neamţ prin care au fost
repartizate sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumelor
alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumelor defalcate
din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,orașelor, municipiilor pe anul
2020
• adresa Consiliului Judeţean Neamţ nr. 1127 din 28.01.2020 prin care ni s-au repartizat sumele defalcate
din unele venituri ale bugetului de stat-estimări pentru anii 2021-2023, aprobate prin HCJ nr. 27 din 28.01.2020;
• adresa nr. 1407 din 16.01.2020 a Direcţiei Generale a Finanţelor publice Neamţ prin care au fost

repartizate sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul comunelor, orașelor , municipiilor – reprezentând finanțarea de bază a unităților de învățământ
preuniversitar de stat, pentru cheltuieli prevăzute de art. 104 alin.(2) lit. b)-d) din Legea educației
naționale nr. 1/2011; drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile
lunare; finanțarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili fosili; plata
stimulentelor educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în
învățământul preșcolar; drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de
masă.
In conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2020 pentru aprobarea bugetului de stat pe anul 2020,
publicată în Monitorul Oficial al României, nr.2 din 06.01.2020
Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare;
Nota de fundamentare nr.1013 din 04.02.2020 intocmita de Compartimentul contabilitate din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Pângărați , privind bugetul de venituri si cheltuieli al
comunei Pângărați pe anul 2020, precum și referatul de aprobare al domnului Pimar Petru LUNGUBORDEA, cu nr.1018 din 04.02.2020;
Raportul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local;
În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a” şi ale art. 139 alin. (1), alin. (3)
coroborat cu prevederile art.196 alin.(1) lit.„a” din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ

lit. „a”

HOTARASTE:
Art.1. Aprobarea stabilirii volumului veniturilor si cheltuielilor , pe sectiuni , pe capitole si pe
titluri , pentru anul 2020 , precum si responsabilitatile autoritatilor administratiei publice locale si
institutiilor/serviciilor publice implicate in procesul de executie a bugetului local al comunei Pângărați;
Art.2. (1) Aprobarea bugetului local pe anul 2020, conform anexei 1 ce face parte din prezenta
hotărâre, se stabileste la venituri in suma de 31.912,22 mii lei si la cheltuieli in suma de 32.810,52 mii lei
(2) Veniturile proprii din impozite si taxe a bugetului local pe anul 2020 ,sunt prevazute in
suma de 21.470,75 mii lei.
(3) Se aprobă deficitul bugetar aferent anului 2020 în sumă de 898,30 mii lei”.

Art.3. Ordonatorul principal de credite va aproba, potrivit atributiilor stabilite prin lege ori prin prezenta
hotarare,repartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor prevazute in bugetul local, in functie de
termenele legale din incasarea veniturilor si de perioada in care este necesara efectuarea cheltuielilor si
tototdata va transmite institutiilor si serviciilor publice a caror finantare se va asigura din bugetul local ori
din veniturile gestionate in regim extrabugetar, nivelurile veniturilor, nivelurile veniturilor programate a fi
realizate in anul 2020 , precum si cel al cheltuielilor,cu detalierea pe articole si alienate.
Art. 4. Se aproba bugetul local pentru anul 2020 pe sectiuni- (venituri și cheltuieli):
- de functionare (venituri și cheltuieli) in suma de 7.932,11mii lei,conform anexei nr. 2 care
face parte integranta din prezenta hotarare ;
- de dezvoltare (venituri) in suma de 23.980,11 mii lei; de dezvoltare (cheltuieli) în sumă de
24.878,41 mii lei; deficitul secțiunii de dezvoltare în sumă de 898,30_mii lei –conform anexei
nr. 3 care face parte integranta din prezenta hotarare”.
Art.5. Se aprobă bugetul intitutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri
proprii pe anul 2020 pe sectiuni ( venturi si cheltuieli) , conform anexei nr.4 ce face parte integrantă din
prezenta hotărâre :
- de functionare (venituri) in suma de 547,150 mii lei , (cheltuieli) în sumă de 571,850 mii lei;
deficitul secțiunii de funcționare în sumă de 24,70 mii lei.”
Art.6. Se aproba lista obiectivelor de investitii potrivit anexei 5 care face parte integranta din prezenta
hotărâre;
Art.7. Se aprobă 35 posturi ca număr de personal permanent , precum și fondul de salarii de bază, în
suma de 3.955,08 mii lei, conform anexei 6, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.8. Primarul comunei Pângărați ,in calitate de ordonator principal de credite,va duce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.
Art.9. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Pângărați, în
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Pângărați şi prefectului judeţului Neamţ, şi se aduce la
cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei com. Pângărați, precum şi pe pagina de internet
www.pangarati.ro
Preşedinte de Şedinţă,
Consilier local,
Constantin ARDELEANU
Contrasemnează :
Secretarul general al comunei
Gabriel ANTONIU

Nr. 4
Din 13 Februarie 2020
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa Ordinară a Consiliului local al comunei Pângărați cu un număr de 14 voturi pentru, 0
abţineri şi 0 voturi împotrivă din totalul de 14 consilieri prezenţi.

