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H O T Ã R Â R E  

privind aprobarea bugetului local pe anul 2020 

 

 

           Având în vedere: 

- Raportul doamnei Vlad Magdalena consilier (contabil) privind aprobarea 

bugetului local pe anul 2020 

- Dispozitiile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si 

completarile ulterioare 

- Adresa AJFP Dambovita nr 32030/2020 privind comunicarea repartizarii de sume 

defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. 

- Hotararea C.J.D 3/29.01.2020 privind repartizarea pe anul 2020 a sumelor 

defalcate din impozitul pe venit reprezentand fond la dispozitia CJD. 

-  Executia de casa la data de 31.12.2019 

-  Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Bezdead 

             În temeiul art. 129 alin (2) lit ,,b” , alin (4) lit. ,,a’’, art. 139 alin (3) lit ,,a’’ 

si art 196 alin (1) lit ,,a” din O.U.G 57/2019 privind Codul administrativ 

 

 

H O T A R A S T E 

 

  Art. 1 Se aproba veniturile bugetului local pe anul 20120 in suma de 

6622 mii lei (4578 mii  lei sectiunea de functionare si 2044 mii lei sectiunea de 

dezvoltare) conform anexei la prezenta hotarare. 

                Art. 2  Se aproba  cheltuielile  bugetului local pe anul 2020 in suma de 

6791 mii lei 

 (4578 mii lei sectiunea de functionare si 2213 mii lei sectiunea de dezvoltare) 

conform anexei la prezenta hotarare. 

               Art. 3 Excedentul bugetului local in suma de 169 mii lei, se utilizeaza 

astfel: 

- 50  mii lei pentru obiectivul de investitii ,, Desfiintare partiala, extindere, 

reabilitare, modernizare si dotare scoala Grigore Radulescu” 

- 119 mii lei pentru obiectivul de investitii ,, Amenajare spatiu recreere sat 

Magura in comuna Bezdead, judetul Dambovita” 



                Art.  4. Se aproba  obiectivele  de investitii conform Listei de investitii 

anexata  

   Art .5 Se aproba numarul maxim de personal, respective 34 posturi la 

administratia publica locala si 30 posturi la asistenta sociala. 

  Art . 6 Cheltuielile bugetului local pe anul 2020 reprezinta limite maxime 

care nu pot fi depasite, iar modificarea lor se face in conditiile legii. 

              Art. 7 Cu înregistrarea, transmiterea si aducerea la cunostintã publicã, prin 

afisare, a prezentei hotărâri se obligã secretarul comunei iar ducerea la îndeplinire 

se va face prin grija doamnei Vlad Magdalena.         
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