ROMANIA
JUDETUL COVASNA
PRIMARIA BRETCU
PRIMAR
Nr. de inree 33 din 8.01 .2020

PROIECT DE HOTARA

privitoare la aprobarea bugetului general al comunei BreJcu qi a progr

lui de investifii pe antl2020

Avdnd in vedere Legea bugetului de stat pe anul 2020, nr,512020,
in conformitate cu prevederile Legii nr-. 27312006 privind fin le publice locale, cu ultimele
modificdri gi completdri, a Legii nr. 5212003 privind transparenfa deci nald in administralia publicd
cu
modifrcdrile gi completdrile ulterioare,
temeiul prevederilor art.I29 alin.2lit "b",art, 4 lit,,,a,,,art.739 tin.3 lit. "a", art,796 alin.1 lit.,,a',
din ordonan{a de urgen![ a Guvernului nr.57 l20rg privind codul
inistrativ, cu modificdrile si
completdrile ulterioare

notin'I;rn:

-

Art.l.- se aprobd
5964,08

bugetul local al comunei Bre{cu pe anul 2020 in sumd
mii lei la partea de venituri , din care la secliunea de func{ionare z

sectiunea de dezvoltare

-

,08

mii lei qi

1236,5r mii lei la partea de cheltuieli, din care la secliunea de funcJionare 4856,26 mii
dezvoltare 2380,25 mii lei,conform anexei nr. 1, care face parte integrantd din prez nta hotdr6re.
Art.2. - Se aprobd bugetul activitdlilor finanlate din venituri proprii in su
de:
- 36,00 mii lei la partea de venituri, secJiunea de functionare gi la sectiunea de d

1,100,00

lei gi la

mii lei

la

secliunea de

-

36,00mii lei la partea de cheltuieli, secJiunea de funcfionare gi la secfiunea
dezvoltare - mii lei, conform
anexei rv.2, care face parte integrantd dinptezentahotdrAre.
Art.3. - Se aprobd utilizarea din excedentul anului precedent al bugetul local a sumei de 1280.25 mii lei
ca
sursd de finanJare a cheltuielilor secJiunii de dezvoltare.
Art.4. - Se aprobd utilizarea din excedentul anului precedent al busetului ocal a sumei de 7,82mii lei sumd
rdmasd neutilizatd.la finele anului 2018 din Fondul de Intervenlie alocatlonfo
H,G. nr.56312018 -. ca sursd de
tinanfare a cheltuielilor secliunii de func{ionare pentru obiectivul:
-Refacere I pod localitatea OiIuz - comuna Brelcu gi

a2 podele in localitatea Brefcu.
Art.S.- Se aprobd programul de investilii al comunei Bretcu pe anul2

-Refacerea

parte integrantd din prezenta hotdrAre.
Art.6. - cu aducerea la indeplinire aprezentei hot6r6ri se insdrcineazd pri

Zoltan

conform anexei nr.3, care face
comunei BreJcu

