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     HOTĂRÂREA  NR.     14  /2020 

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI  GENERAL AL 

 COMUNEI GĂLĂUŢAŞ PE ANUL 2020 ŞI ESTIMĂRILE PE ANII 2021-2023 

 

 Consiliul Local al comunei Gălăuţaş, judeţul Harghita, întrunit în şedinţa ordinară din data 

de 18 februarie 2020;  

 Având în vedere: 

 -Referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuţaş nr. 5/5/20.01.2020;  

-Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Gălăuțaș  nr.5/33/11.02.2020;  

 -Legea nr. 5/2020–Legea bugetului de stat pe anul 2020; 

 -Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 -Legea nr. 82/1991, republicată, Legea contabilităţii, cu modificările şi completările 

ulterioare;  
-Legea nr.1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;  

-Legea nr. 153/2017- Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare;  

-Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 

modificările și completările ulterioare;  

-Hotărârea Consiliului Local Gălăuțaș nr. 2/2020 privind utilizarea execedentului bugetului 

general al comunei Gălăuțaș; 

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 1/2020 privind acoperirea definitivă 

din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de funcționare și dezvoltare ; 

-Ordinul Prefectului Județului Harghita nr. 217/04.04.2019 privind stabilirea numărului 

maxim de posturi pentru anul 2019  la nivelul unităților administrativ- teritoriale din județ ;  

-Dispoziția nr.1/15.01.2020 a Șefului Administrației Județeană a Finanțelor Publice 

Harghita privind repartizarea unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023, 

a cotei defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020 și 

estimări pe anii 2021-2023, cote defalcate din impozitul pe venit de 63% pe anul 2020 și estimări 

pe anii 2021-2023, conform anexelor nr. 1-3 la aceasta ;  

Dispoziția nr. 2/11.02.2020 a Șefului Administrației Județeană a Finanțelor Publice 

Harghita privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale din județul Harghita a sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuileilor descentralizate la nivelul 

comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiul București pe anul 2020, și estimări 

pentru anul 2021-2023;  

Adresa Administrației Județeană a Finanțelor Publice Harghita nr. 1217/12.02.2020 

privind comunicarea repartizării pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe 

anul 2020, conform anexelor nr. 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 3, 4 și a cotei de 14% din impozitul 

pe venit pe anul 2020, conform anexei nr. 1 ;   

 Adresa nr. 2355/04.02.2020 a Consiliului Județean Harghita prin care se comunică că prin 

Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 21/2020 privind s-au aprobat estimările pentru anii 

2021-2023 a 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 

locale, respectiv a 20% din sumele aferente cotei de 18,5% din impozitul pe venit ;  

Cu respectarea principiilor transparenței și publicității conform prevederilor art. 39 alin 3 

din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 

proces verbal de afișare nr. 7/1/20.01.2020 ;  

Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate pentru analiza si avizarea 

proiectului de hotârâre cu privire la bugetul general pe anul 2020, respectiv comisia pentru 

administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a 

drepturilor cetăţenilor nr. 6/38/17.02.2020, comisia de specialitate învăţământ, sănătate, cultură, 

familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului nr. 6/ 37/17.02.2020, 
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comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, servicii şi 

comerţ, nr. 6/36/17.02.2020; 

  In temeiul dispozitiunilor art. 129 alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4) lit. a, art. 139 alin. (3) 

lit. a), art. 196 alin..(1), lit.a), art. 197 alin.(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

ART.1. Se aprobă bugetul general al comunei Gălăuţaş pe anul 2020 în suma de 7. 000 

mii lei la venituri si in suma de 7.000 mii lei la cheltuieli, şi estimările pe anii 2021-2023, conform 

anexei nr 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 ART.2. Se aprobă bugetul local al comunei Gălăuțaș detaliat, la venituri pe titluri, capitole 

si subcapitole, articole şi aliniate pe anul 2020, în suma de 4.300 mii lei, si la cheltuieli pe titluri, 

capitole si subcapitole, articole si aliniate în suma de  4.300 mii lei, şi estimările pe anii 2021-

2023, conform anexei nr 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel :  
 1.Bugetul secţiunii de funcţionare detaliat pe titluri, capitole şi subcapitole, articole şi 

aliniate pe anul 2020 în sumă de  2.698 mii lei şi estimările pe anii 2021-2023. 

 2. Bugetul secţiunii de dezvoltare detaliat pe titluri, capitole şi subcapitole, articole şi 

aliniate pe anul 2020 în sumă de  1.602 mii lei şi estimările pe anii 2021-2023. 

 ART.3. Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanțate integral din 

venituri proprii şi subvenţii al comunei Gălăuţaş pe anul 2020, în suma de 2.700 mii lei la 

venituri, detaliat pe titluri, capitole şi subcapitole, articole şi aliniate, iar la  cheltuieli suma de 

2.700 mii lei, detaliat pe titluri, capitole, subcapitole, articole şi aliniate, şi estimările pe anii 2021-

2023, conform anexei nr 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel :  

 1. Bugetul secţiunii de funcţionare detaliat pe titluri, capitole şi subcapitole, articole şi 

aliniate pe anul 2020 în sumă de 1.770 mii lei şi estimările pe anii 2021-2023. 

 2. Bugetul secţiunii de dezvoltare detaliat pe titluri, capitole şi subcapitole, articole şi 

aliniate  pe anul 2020 în sumă de 930 mii lei şi estimările pe anii 2021-2023. 

 ART.4. Se aproba Lista obiectivelor de investiții pentru anul 2020, conform anexei nr. 

4^1 și anexei nr. 4^2 ,care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 ART.5. Se aprobă Lista programelor de activităţi sau acţiuni pentru realizarea cărora 

se alocă fonduri din bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2020, 

conform anexei nr. 5 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 ART.6. Se aprobă Programul proiectelor de finanțări nerambursabile proprii ale 

Consiliului Local Gălăuțaș pe anul 2020, conform anexei nr. 6, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 ART.7.Se aprobă numărul de personal şi fondul de salarii de bază, respectiv 

organigrama și statul de funcții din aparatul de specialitate al primarului şi din cadrul serviciilor 

şi instituţiilor publice din subordinea Consiliului Local, conform anexei nr. 7^1 și anexei nr. 

7^2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 ART.8. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului-Judeţului Harghita, 

Agenției Județeană a Finanţelor Publice Harghita, primarului comunei Gălăuţaş, compartimentului 

contabilitate şi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul instituţiei și publicare în condițiile 

legii. 

 ART.9. Cu aducere la îndeplinire se încredinţează primarul si compartimentul de resort din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gălăuțaș. 

 

          Gălăuţaş, la 18 februarie 2020 

 Președinte de ședință,       Contrasemnează  pentru legalitate,  

    Consilier local,                   Secretarul general al comunei Gălăuţaş 

  ………………………                                ………………………     

Ramona-Cristina-Maria TORNEA                     Monica-Camelia MORAR 


