ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA SAGEATA
CONSILIUL LOCAL SAGEATA
HOTĂRÂRE
privind aprobararea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020
al comunei Săgeata , judeţul Buzău
Consiliul local al comunei Sageata , judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară ,
Având în vedere :
- referatul de aprobare al 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. 27/10.02.2020;
- raportul de specialitate întocmit de Biroul buget contabilitate , impozite şi taxe
locale ,achiziţii publice , resurse umane şi salarizare înregistrat la nr.
28/10.02.2020,
- avizul de legalitate al secretarului comunei , înregistrat la nr.29/10.02.2020;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Săgeata , judeţul
Buzău ;
În conformitate cu :
- prevederile art.19 alin (1) lit. a) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările si completările ulterioare.
- prevederile Legii nr.5/2020 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2020,
- prevederile pct.65 din anexa nr.1, pct.65 din anexa nr.2 şi pct 65 din anexa
nr.3 din Hotărărărea Consiliului Judeţean Buzău nr.1/2020 privind repartizarea pe
comune , oraşe şi municipii a sumei de 27.316 mii lei din Fondul constituit la
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 sume
defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi cotele defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale .

- prevederile adreselor nr.1393/10.01.2020, nr.1660/13.01.2020,
nr.11729/07.02.2020 comunicate de A.J.F.P Buzau –A.T.C.P Buzău – Biroul
S.A.E.E.B.L .
- prevederile contractului de finanţare încheiat între MDRAP şi UAT Săgeata ,
pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare , modernizare, extindere şi dotare şcoală
sat Dâmbroca , comuna Săgeata , judeţul Buzău „,
- prevederile contractului de finanţare încheiat între MDRAP şi UAT Săgeata ,
pentru obiectivul de investiţii „ Modernizare şcoală în localitatea Săgeata , comuna
Săgeata , judeţul Buzău „,
- prevederile contractului de finanţare încheiat între MDRAP şi UAT Săgeata ,
pentru obiectivul de investiţii „ Construire centru medical de permanenţă sat
Săgeata , comuna Săgeata , judeţul Buzău „,
- prevederile contractului de finanţare nr. C1920074x208421001049/2018
încheiat între AFIR şi UAT Săgeata , având ca obiect „ Achiziţia unei autospeciale de
stins incendii „.
- prevederile Hotărâri Consiliului Local nr.48/31.10.2019 privind aprobarea
numărului de personal , a numărului de funcţii publice , a organigramei şi ştatului
de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Săgeata , judeţul
Buzău , cu modificările şi cpmpletările 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 (1) Bugetul propriu al comunei Săgeata, judeţul Buzău , pe anul 2020 ,
este alcătuit din secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare .
(2) Bugetul propriu al comunei Săgeata , judeţul Buzău , pe anul 2020 ,
se stabileşte la venituri în sumă de 51.763,41 mii lei iar la cheltuieli în sumă de
51.519,21 mii lei .
(3) Bugetul secţiunii de funcţionare se stabileşte la venituri în sumă de
4.808.22 mii lei iar la cheltuieli în sumă de 4.808,92 mii lei.

(4) Bugetul secţiunii de dezvoltare se stabileşte la venituri în sumă de
46.955,19 mii lei iar la cheltuieli în sumă de 46.710,99 mii lei .
(5) Bugetul propriu al comunei Săgeata , judeţul Buzău , detaliat la
venituri pe surse de venituri iar la cheltuieli pe destinaţii , capitole şi subcapitole ,
este prezentat în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 (1) Resursele financiare ale secţiunii de funcţionare ale bugetului
propriu al comunei Săgeata , judeţul Buzău, sunt : impozitele şi taxele locale , cote
defalcate din impozitul pe venit , sume defalcate din unele venituri pentru
echilibrarea bugetelor locale şi subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte
bugete .
(2) Încasarea veniturilor la bugetul propriu al comunei Săgeata ,
judeţul Buzău , pe anul 2020, se face conform reglementărilor în vigoare şi
prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2020 , nr.5 /2019.
Art.3 Se aprobă lista obiectivelor de investiţii propuse a se realiza în anul
2019 , conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.4 Pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Săgeata , judeţul
Buzău , numărul posturilor bugetare va fi dimensionat la nivelul alocaţiei bugetare
pe anul 2020, în baza organigramei şi a statului de funcţii aprobat de Consiliul
Local Săgeata si a salariilor de bază stabilite pentru funcţionarii publici şi
personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Săgeata , judeţul Buzău ,
familia ocupaţională – Adminitraţie , aprobate de Consiliul Local Săgeata , prin HCL
nr.10/28.02.2019 .
Art.5 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 Biroul buget
contabilitate , impozite şi taxe locale ,achiziţii publice , resurse umane şi salarizare ,
va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari .

Art.6 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 , Primarului comunei, Biroului buget contabilitate ,
impozite şi taxe locale , achiziţii publice , resurse umane şi salarizare ,Unităţii de
Trezorerie Buzău )

Preşedinte de Şedinţă
Consilier local ,
Grigore Dumitru

Contrasemnează
Secretar General al Comunei,
Iancu Viorica Raimonda

Nr.13, 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 10 voturi pentru , abţineri şi 3
voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi la
şedinţă

JUDETUL BUZAU
COMUNA SAGEATA
PT.PRIMAR
VICEPRIMAR
Nr.27/10.02.2020
REFERAT de APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobararea bugetului

de venituri şi cheltuieli pe
anul 2020 al comunei Săgeata , judeţul Buzău

Domnilor şi doamnelor consilieri locali ,
Legea bugetară anuală stabileşte stuctura veniturilor şi destinaţia cheltuielilor
bugetare locale , regimul acestora , precum şi responsabilităţile instituţiilor publice
implicate în procesul de execuţie al acestora, iar Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare stabileşte
principiile , cadrul general şi procedurile privind formarea , administrarea ,
angajarea şi utilizarea fondurilor publice , precum şi responsabilităţile autorităţilor
publice locale .
La întocmirea proiectului de buget s-a avut în vedere dimensionarea
cheltuielilor bugetare la resursele financiare .
Bugetul propriu al comunei Săgeata , judeţul Buzău , pe anul 2020 , se
compune din : venituri proprii , cote defalcate şi sume din impozitul pe venit , sume
defalcate din TVA , finanţare proiecte nerambursabile , subvenţii primite de la
bugetul de stat pentru finanţarea Programului naţional de dezvoltare locală , sume
pentru plata asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţii
lunare , sume privind plata stimulentelor educaţionale acordate copiilor din familii
defavorizate în scopul stimulării participării în învăţământul preşcolar , sume
pentru copiii cu CES .
Înprezent , la nivelul comunei Săgeata se află în derulare, prin programul
PNDL , următoarele obiective de investiţii :
1.Conform contractului de finanţare încheiat între MDRAP şi UAT Comuna
Săgeata , având ca obiect „Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare şcoală sat
Dâmbroca , comuna Săgeata , judeţul Buzău „ , valoarea totală a investiţiei este de
1.753.340,35 lei din care 1.662.973,38 lei este finanţare nerambursabilă de la
bugetul de stat iar suma de 90.366,05 lei reprezintă finanţare proprie . Din totalul

sumei de 1662973,38 lei a fost decontată suma de 308443,38 lei de la bugetul de
stat .
2.Conform contractului de finanţare încheiat între MDRAP şi UAT Comuna
Săgeata , având ca obiect „Modernizare şcoală în sat Săgeata , comuna Săgeata ,
judeţul Buzău „ , valoarea totală a investiţiei este de 4.539.611,52 lei din care
4.387.186,00 lei este finanţare nerambursabilă de la bugetul de stat iar suma de
153000 lei reprezintă finanţare proprie.
3.Conform contractului de finanţare încheiat între MDRAP şi UAT Comuna
Săgeata , având ca obiect „ Construire centru medical de permanenţă în sat Săgeata,
comuna Săgeata , judeţul Buzău „ valoarea totală a investiţiei este de 1.320.106,96
lei din care 1.238.112,09 lei este finanţare nerambursabilă de la bugetul de stat iar
suma de 81994,87 lei reprezintă finanţare proprie. Din totalul sumei de
1.238.112,09 a fost decontată suma de 477.870,50 lei de la bugetul de stat.
Conform Hotărâri Consiliului Judeţean Buzău nr. 1/21.01.2020 privind
repartizarea pe comune , oraşe şi municipii a sumei de 27.316 mii lei din Fondul
constituit la 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 20212023 din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi cotele defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale ,comunei Săgeata ,
judeţul Buzău i-au fost repartizate următoarele sume :
-

Suma de 320 mii lei conform poziţiei nr. 65 din anexa nr.1- repartizarea pe
comune , oraşe şi municipii a sumei de 27.316 mii lei din fondul constituit
la dispoziţia consiliului judeţean buzău pentru susţinerea programelor de
dezvoltare locală, pentru proiectele de infrastructură care necesită
cofinanţare locală , precum şi pentru cheltuielile de funcţionare pe anul
2020,

-

Suma de 90 mii lei conform anexei nr.2,

-

Suma de 200 mii lei conform anexei nr.3.

Conform adresei nr.1660/2020 comunicată de AJFP Buzău – Biroul
S.A.E.E.B.L , comunei Săgeata , i-a fost repartizată suma de 936 mii lei din sume
defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor , oraşelor şi municipiilor, contul 11.02.02 .

Având în vedere cele expuse mai sus şi în conformitate cu prevederile Legii
nr.273/2006 privind finanţele publice locale , republicată , cu modificările şi
completările ulterioare , propun spre dezbatere şi analiză prezentul proiect de
hotărâre .
PT.PRIMAR
VICEPRIMAR
ILIE CONSTANTIN .

