ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA SAGEATA
CONSILIUL LOCAL SAGEATA
HOTĂRÂRE
privind aprobararea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Şcolii
Gimnaziale " Nicolae Efrimescu " din Comuna Săgeata , judeţul Buzău
Consiliul local al comunei Săgeata , judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară ,
Având în vedere :
- expunerea de motive a viceprimarului comunei Sageata , judeţul Buzău ,
domnul Ilie Constantin , care îndeplineşte atribuţiile conferite de lege primarului ,
conform prevederilor art.163 alin (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ , înregistrata la nr. 30/10.02.2020;
- raportul de specialitate întocmit de Biroul buget contabilitate , impozite şi taxe
locale ,achiziţii publice , resurse umane şi salarizare înregistrat la nr.
31/10.02.2020,
- avizul de legalitate al secretarului comunei , înregistrat la nr.32/10.02.2020;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Săgeata , judeţul
Buzău
În conformitate cu :
- prevederile adresei Şcolii Gimnaziale "Nicolae Efrimescu " Săgeata , judeţul
Buzău , nr. 22/2020 , prin care ne comunică bugetul detaliat pe anul 2020;
- prevederile Legii nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 ;
- prevederile art.19 alin (1) lit. b) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările si completările ulterioare.
- prevederile Hotărâri Consiliului Local Săgeata nr. 13/2020 privind aprobarea
bugetului propriu al Comunei Săgeata , judeţul Buzău , pe anul 2020 .
- prevederile Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 , cu modificările şi completările
ulterioare ,
- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru
elaborarea actelor normative , republicată , cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129 alin (2) lit.b) şi alin (4) lit.a) ,art.139, alin.(3)
lit.a) coroborat cu prevederile

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

Codul administrativ.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă bugetul de cheltuieli pe anul 2020 al Şcolii Gimnaziale
"Nicolae Efrimescu " Sageata , judeţul Buzău , unitate de învăţământ cu
personalitate juridică , pe sectiunea funcţionare , în sumă de 244,20 mii lei,
conform anexei care face parte integrentă din prezenta hotărâre .
Art.2 Nivelul cheltuielilor prevăzute în buget reprezintă limite maxime ce nu
pot fi depăşite .
Art.3

Viceprimarul comunei Sageata,judetul Buzau , care îndeplineşte

atribuţiile conferite de lege primarului conform prevederilor art.163 alin (1) din OUG
nr.57/2019

privind

Codul

administrativ,prin

intermediul

Biroului

buget

contabilitate , impozite şi taxe locale ,achiziţii publice , resurse umane şi salarizare
şi Directorul Şcoli Gimnaziale " Nicolae Efrimescu " Săgeata ,

vor

aduce la

indeplinire prevederile prezentei hotarari .
Art.4 Secretarul general al comunei va asigura aducerea la cunoştiinţă
publică a hotărâri prin publicare pe site-ul propriu al Comunei Săgeata , judeţul
Buzău şi o va comunica institutiilor si autoritatilor interesate (Instituţiei
Prefectului - Judeţul Buzău , Viceprimarului comunei, Biroului buget contabilitate ,
impozite şi taxe locale , achiziţii publice , resurse umane şi salarizare , Şcolii
Gimnaziale „Nicolae Efrimescu „ Săgeata ) .
Preşedinte de Şedinţă
Consilier local ,
Grigore Dumitru

Contrasemnează
Secretar General al Comunei,
Iancu Viorica Raimonda

Nr.12, Sageata – Buzău /24.02.2020
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Săgeata în şedinţa de
ordinară din data de 24.02.2020 cu respectarea prevederilor art139 alin.(1),din OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ cu un număr de 12 voturi pentru , 0 abţineri şi 1
voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi la
şedinţă.

