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HOTARAREA NR.24/2020
Privind aprobarea Bugetului Local pe anul 2020
Consiliul Local al comunei Spring, jud.Alba;
Întrunit în şedinţa publica ordinara in data de 19.02.2020;
Avand in vedere:
- Legea Finantelor Publice nr 273/2006, actualizata;
- Legea Bugetului de Stat pe anul 2020;
−
OUG 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii 227/2015
privind Codul Fiscal
- Adresa AJFP Alba nr.ABG_STZ-613/14.01.2020 privind repartizarea pe UAT a sumelor alocate din cotele
defalcate din impozitul pe venit si a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor si pentru finantarea invatamantului particular
sau confensional acreditat, a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, a cotelor
defalcate din impozitul pe venit pentru anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023;
- Adresa AJFP Alba nr ABG_STZ-691/14.01.2020
- Adresa Consiliului Judetean Alba nr. 3826/DDB/VII.2.E.11/14.01.2020
- Adresa AJFP Alba nr ABG_STZ-2229/13.02.2020 referitoare la repartizarea pe UAT si pe trimestre sume
pt Buget 2020 si estimari 2021-2023 pentru finantarea cheltuielilor prevazute la art.104 alin.2 lit. b-d din
Legea educatiei nationale nr.1/2011
- Adresa AJFP Alba nr ABG_STZ-1928/07.02.2020 privind repartizarea pe trimestre a sumelor pentru
Buget 2020
- art.139 alin 3, lit adin OG nr.57/2020 privind Codul Administrativ
Luand in dezbatere
- Raportul de specialitate al contabilului intitutiei primariei Spring
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate
In temeiul art.196,alin.1 lit a din OG nr.57/2020 privind Codul Administrativ,adopta prezenta
HOTARARE
Art.1.Se aproba:
Bugetul Local, Bugetul de veniturii proprii si a Bugetului de credite
interne pe anul 2020 conform Anexei 1,parte integranta din prezentul proiect;
Utilizarea soldului la 31.12.2019 a sursei E-buget de venituri propriiin suma de 256.758,87 lei pentru finantarea cheltuielilor bugetului local pe anul 2020
Utilizarea excedentului la 31.12.2019 a bugetului local in suma de
218.364,87 lei pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare a bugetul local pe anul 2020;
- Aprobarea Programului de Investitii Publice pe anul 2020 pe grupe de investitii si surse de finantare

Art.2.Prezenta hotarare poate fi atacata conform Legii 554/2004 – privind contencioasul administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Art.3.Prezenta hotărâre se comunica: Institutiei Prefectului Judet Alba, AJFP Alba, Trezoreria Sebes
Compartiment contabilitate, Primar.
Spring la 19.02.2020
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