ROMANIA
JUDETUL OLT

COMUNA DRAGHICENI
CONSILUL LOCAL

HOTARARJA Nr.

7 diN 20.02.2020

Referitor la : AProbarea bugetului local pe anul 2020, bugetul venituri proprii

si

pe anul 2020,

Avdnd in vedere :
-Referatul de aprobare privind proiectul bugetului
pe anul 2O2O,inregistrat sub nr.697ll7 '02'2020;
Raportul intocmit de c6tre Comanceanu Euster4
fi nanc iar-contabi l, inregistrat sub nr.698/ I 7'02'

-

t.

pe anul

2020 si bugetul venituri proprii

ier superior in cadrul compartimentului
,

pe anul 2020;
Prevederile Legii nr.512020 privind bugetul de
arr. 41-44 alin. l-4,
23
art'
1'2,
alin.
art.19
5
alin.l-4,
art.
Prevederile
din Legea nr.27312006 privind finantele publice
majorarea capitalului social al S.C.Apa
Hotararea consiliului local nr.4 din 20.02'2020

canal Sahbrizare Draghiceni SRL;
Hotararea Consiliului Local nr.6120'02.2020,pri
functionarii publici si personalul contractual din

de baza pentru
incepand cu data

major,area

I Primariei

de 01.01 .2020;

Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consi
Anuntul nr.246 din 20.01.2020 conform art'1 in Legea nr.5212003 privind transparenta
ificarile si c:ompletarile ulterioare
decizionala in administratia publica locala cu
In temeiul art. 129 alin.(4) lit."a".art.l96 n.(1) lit."ai'din Ordonanta de Urgenta a
ulterioare:
Guvernului nr.57 I 2019 priv ind Codul Admin i strativ L modificarile si completarile

i,.

CONSILruL LOCAL
HOT

,

Se aproba bugetul local pe anul 2020
institutiilor finantate din venituri proprii pe anul
investitii publice pe anul 2020-conform anexei nr'3
anexa nr.4,Lista dotari pe anul202O-anexa nr'5,si cr
fondul de salarii pe anul 2020 pentru fiecare capitol
Art.2. Cu ducerea la indePlinire a
compartimentul financiar-contabil din cadrul primari
Art.3. Hotirirea se comunica primarului, co
aduce la cunogtin[6
Prefectului judefu

Art.l

ruDETUL OLT

anexei nr.1, bugetul activitatilor si
-conform anexei nr.2, Programul de
isa obiectivului de investitiipe anul 2020izatorul privind numarul de personal si
anexei nr. 6.

ilor

prezentei

hotarari se imPuterniceste

DraghicenLi.

lui fi nanciar-contabil, Institul.iei
prin afigare la gazeta de stradS.

SECRETAR GENERAL

Pregedinte de

Consilier Fl.T

Hotararea a fost adoPtata cu
consilieri prezenti la sedinta

1

1

voturi"pentru"0 voturi

"i

." si 0 voturi"abtineri" din totalul de I I

