
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI 

 
HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea bugetului local al comunei Bodești pentru anul 2020 
 

 Legii bugetului de stat pe anul 2020, nr. 5/2020 privind structura  bugetului de venituri si cheltuieli pe 
cele doua secțiuni de funcționare si de dezvoltare si detalierea  veniturilor pe capitole si subcapitole  si a 
cheltuielilor pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole si alineate  și  Legea nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
 Văzând: 

•  Adresele nr. 1151/14.01.2020, 1407/16.01.2020 și 3413 din 12.02.2020 a MFP-ANAF –DGFPS 
IASI si 1127/28.01.2020 a Consiliului Județean Neamț privind repartizarea Sumelor defalcate din TVA 
si a cotelor defalcate din impozitul pe venit, in care se precizează respectarea următoarelor prevederi 
legale: 

- efectuarea de noi angajamente legale in limita prevederilor bugetare aprobate se va face numai după 
stingerea plăților restante, daca este cazul, 

- programarea veniturilor proprii de încasat se va face  la nivelul realizărilor din anul 2019, daca 
procentul de încasare este mai mic de 97%  in anii 2017 si 2018, (Ordin comun MAI si MFP 
244/2651/2010). 

•  Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului din sectorul bugetar, cu modificări si 
completări ulterioare; 

•  HCL Bodești nr. 54/2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 
• Referatul de aprobare a Primarului comunei Bodești cu nr. 289 din 16.01.2020 si raportul cu nr. 

323din 16.01.2020  a Biroului contabilitate, financiar, impozite și taxe locale prin care se propune 
aprobarea bugetului Consiliului local Bodești pe anul 2020, rapoartele de avizare a comisiei de 
specialitate ale Consiliului local ; 

 In temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (4) litera a) si ale art. 139 alin. (3), litera a) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, 

 
Consiliul Local al comunei Bodești adopta prezenta hotărâre: 

 
Art.1. Se aproba bugetul local de venituri și cheltuieli al comunei Bodești pentru anul 2020,  conform 

anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 
Art.2.  Se aproba bugetul local de venituri și cheltuieli al comunei Bodești  la secțiune funcționare și 

secțiunea de dezvoltare, pentru anul 2020,  conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 
Art.3. Se aproba cheltuielile de investiții pentru anul 2020, potrivit anexei nr. 3 care face parte 

integranta din prezenta hotărâre. 
Art.4. Se aproba numărul de personal, permanent si temporar ce nu poate fi depășit, precum si 

fondul salariilor de bază pentru anul 2020, potrivit anexei nr. 4 care face parte integranta din prezenta 
hotărâre. 

Art.5. Primarul comunei si Șeful biroului contabilitate, financiar, impozite și taxe locale va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 Art.6. Secretarul comunei va înainta și comunica prezenta hotărâre autorităților și persoanelor 
interesate. 
 
Nr. 15 din 20.02.2020 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 12 voturi pentru; 0 voturi contra; 0 abţineri.     
La ședință au fost prezenți 12 consilieri din numărul de 13 consilieri în funcție. 
  

Preşedinte de şedință, 
 Manuela ILISEI   

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar general, 

Ionel BOSTAN 



 


