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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea bugetului local al comunei Vintilă  Vodă, judeţul Buzău, 

pentru anul 2020 
 

 
       Consiliul local al comunei  Vintilă  Vodă, judeţul Buăau, întrunit în 
şedinţă ordinară : 
             
             Având în vedere: 

          - referatul de aprobare al  primarului   comunei  Vintilă  Vodă, judeţul 

Buzău, înregistrat   sub  nr.394/20.01.2020; 

           - raportul de specialitate al inspectorului din cadrul compartimentului 

financiar –contabil, impozite şi  taxe  locale, înregistrat sub nr.400/20.01.2020; 

 -rapoartele de avizare ale comisiilor  de  specialitate  din  cadrul  Consiliului   
local al  comunei Vintilă  Vodă, judeţul Buzău ; 

- prevederile art.129, alin.(1), alin.(2), lit.b) coroborat cu alin.(4), lit.a)  şi 

art.155 alin.(1) lit.c) coroborat cu alin.(4) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.5/2020  a bugetului de stat pe anul 2020; 

- prevederile art.20 alin.(1), lit.a) din Legea nr.273/2006 privind finanţele 

publice  locale cu modificările şi completările ulterioare; 

- adresele A.J.F.P. Buzău nr. 1393/10.01.2020, nr.1660/13.01.2020 şi 

nr.13825/13.02.2020, prin care se comunică sumele alocate bugetului local pentru 

anul 2020 ; 

  - Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr.1/21.01.2020 privind 

repartizarea pe commune, oraşe şi municipii a sumei de 27.316 mii lei din Fondul 

constituitla dispoziţia Consiliului judeţean pentru susţinerea programelor de 

dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală, 

precum şi pentru cheltuielile de funcţionare pe anul 2020 şi estimări pe anii 2021-

2023 din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi cotele defalcate din 

unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale; 

  -prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

  În temeiul art.139 alin.(1), alin.(3) lit.a) şi  art. 196   alin.(1)  lit.a)  din 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E :      
                            

Art.1. (1). Se  aprobă bugetul local al comunei Vintilă  Vodă,judeţul Buzău,  
pe anul 2020, la venituri în sumă de 6.748 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 6.748 
mii lei, din care: 

-  pentru secţiunea de funcţionare în sumă de 4.063 mii lei  

- pentru secţiunea de dezvoltare în sumă de 2.685 mii lei. 

           (2). Bugetul local al comunei Vintilă Vodă pe anul 2020 detaliat la 
venituri pe surse de venituri, iar la cheltuieli pe destinaţii, pe capitole şi subcapitole 
si lista  cu investiţiile pe anul 2020, este prezentat în anexa, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 



 

         Art.2.  În conformitate cu prevederile legale, primarul comunei răspunde de 
realizarea prevederilor legale ale bugetului local, analizează periodic situaţia 
financiară şi stabileşte măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea execuţiei 
bugetului local. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se 
însărcinează primarul comunei  Vintilă  Vodă, judetul Buzau. 

Art.4. Secretarul general al comunei  va  comunica  prezenta  hotărâre 
primarului comunei Vintilă Vodă,  persoanelor şi autorităţilor  interesate, Instituţiei 
Prefectului -Judeţului  Buzău  pentru  control   şi verificarea   legalităţii . 

 

              NR. 6 

          Vintilă Vodă, 19 FEBRUARIE 2020  

 

           Preşedinte  de şedinţă,                                           Contrasemnează,  
                      Consilier,                                                     Secretar general, 
 

        COMĂNESCU GEORGICĂ                                            LUNGU MIHAELA   

           
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local al comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău  în şedinţa 
ordinară din data de 19 FEBRUARIE 2020, cu respectarea  prevederilor art.139 alin.(1), alin.(3) lit.a) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare,  cu :11  voturi pentru; -voturi  
împotrivă; -abţineri , din  numărul total  de  11  consilieri  în  funcţie  şi  11  consilieri  locali prezenţi.                            

 


