
H O T Ă R Â R E
privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli și a bugetului de venituri

proprii  al comunei Scânteia aferent anului 2020

           Consiliul local Scânteia, județul Ialomița;
           Având în vedere :

- prevederile  Legii 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
- prevederile Legii 82/1991 – legea contabilității, cu modificările și completările 

ulterioare ;
- prevederile  art.19, alin. (1) lit.a), ale art.39 alin.(3),(4),(5),(6),art.58 si art.71 

alin.(4)  din Legea 273/2006 – privind finantele publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;

Examinând ;
 Raportul compartimentului financiar contabil nr. 41/15.01.2020 ;
 Referatul de aprobare al Primarului; 
 Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local Scânteia;

         In temeiul art. 129 alin (2) lit.”b” coroborat cu  alin (4) lit “a” din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrative, cu modificările şi completările ulterioare;
 

                                                   H O T Ă R Ă Ș T E :

      Art.1. Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Scânteia pentru
anul 2020,  astfel:

- venituri totale sursa A– 20.854.200,00 lei
- cheltuieli totale sursa A– 21.810.003,28 lei
- total venituri secţiunea de funcționare sursa A– 5.075.000,00 lei
- total cheltuieli secţiunea de funcționare sursa A– 5.075.000,00 lei, din care

402.000,00 lei  pentru secţiunea  de funcţionare  a  ordonatorului  terţiar  de
credite Şcoala Profesională Scânteia;

- total venituri secţiunea de dezvoltare sursa A– 15.779.200,00 lei
- total cheltuieli secţiunea de dezvoltare sursa A – 16.735.003,28 lei, din care

1.045.200,00 lei pentru proiect EDUMIX, (UAT Scânteia) şi 342.300,00 lei
proiect EDUMIX (Şcoala Profesională Scânteia) conform ANEXEI 1, parte
integrantă a prezentei hotărâri.

    Art.2.Se  aprobă bugetul  venituri  Sursa E, astfel:
- venituri totale sursa E – 182.612,00 lei
- cheltuieli totale sursa E – 384.070,72 lei
- total  venituri  secţiunea  de funcționare  UAT comuna  Scânteia  sursa  E –

154.000,00 lei
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- total  cheltuieli  secţiunea de funcționare UAT comuna Scânteia sursa E –
338.135,72 lei  

- total venituri secţiunea de funcționare Şcoala Profesională Scânteia sursa E
– 28.612,00 lei

- total cheltuieli secţiunea de funcționare Şcoala Profesională Scânteia sursa
E – 45.935,00 lei, conform ANEXEI 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

                Art.3.Se aprobă  Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2020 în sumă de
15.347.503,28 lei, conform ANEXEI 3.
                Art.4. Veniturile proprii vor fi stabilite, urmărite și încasate prin personalul din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Scânteia.

    Art.5. Prezenta hotărare va fi comunicată Instituţiei Prefectului spre exercitarea
controlului de legalitate, Primarului comunei  si compartimentelor de specialitate ale sale
pentru ducerea la îndeplinire, prin grija secretarului comunei.   
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