HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al comunei
Ciugud
Consiliul local al comunei Ciugud, întrunit în şedinţă ordinară în data de 20.02.2020;
Luând în dezbatere:
- Referatul de aprobare și Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al comunei Ciugud, iniţiat de primarul comunei Ciugud;
- Raportul de specialitate nr. 672/2020 al Compartimentului Financiar-contabil;
- Raportul de avizare al Comisiei nr. 1 - Prognoze economico-sociale, studii,
buget, finanțe, servicii publice, administrarea domeniului public și privat al comunei,
comerț, agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice,
ecologie, protecția mediului înconjurător și turism, gospodărie comunală, servicii și comerț;
- Raportul de avizare al Comisiei nr. 2 - Activităţi stiinţifice, învăţământ, sănătate şi
familie, cultură,munca si protectie sociala, protectie copii, culte, activitati sportive si de
agrement;
- Raportul de avizare al Comisiei nr. 3 - Administraţie publică locală, juridică şi
disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii Publice,
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.
Văzând:
- adresa AJFP Alba nr. 613/14.01.2020, înregistrată la UAT Comuna Ciugud sub nr.
287/14.01.2020 prin care se comunică cuantumul sumelor din TVA pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor pe anul 2020 și
estimările pentru 2021-2023;
- adresa AJFP Alba nr. 691/14.01.2020, înregistrată la UAT Comuna Ciugud sub nr.
319/15.01.2020 prin care se comunică sumele pentru echilibrare;
- adresa AJFP nr.ABG_STZ-2348/17.02.2020, înregistrată la Primăria comunei
Ciugud nr. 1274/18.02.2020 privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din TVA
pentru drumurile județene și comunale, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Alba
nr.43/14.02.2020 – Buget 2020;
- adresa Consiliului Județean Alba nr.3286/DDB/VII.2.E.11/14.02.2020, înregistrată
la Primăria comunei Ciugud sub nr.1272/18.02.2020
Având în vedere prevederile:
- Legii nr.5/2020- Legea bugetului de stat pe anul 2020;
- art.19 și 39 din Legea nr.273/2006-Legea finanţelor publice locale cu modificările
şi completările ulterioare;
- art.129 alin.(2) lit.b) coroborat cu prevederile alin.(4) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
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În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al comunei Ciugud,
conform anexei 1 - parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă bugetul de credite interne conform anexei 2 - parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de
finanţare conform anexei 3 - parte integrantă din prezenta hotărâre
Art.4. Hotărârea se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Alba;
-Primarului comunei Ciugud;
-Compartimentului Financiar–contabil;
-1 exemplar la dosar.
Preşedinte şedinţă
Consilier Ganga Liliana

Contrasemnează secretar general
Ciorgovean Maria-Mihaela

Ciugud, 20.02.2020
Nr.13
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi favorabil exprimate care
reprezintă 90.90% din numărul consilierilor în funcţie

