ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA SĂGEATA
CONSILIUL LOCAL SĂGEATA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea funcţionare şi secţiunea dezvoltare
ale bugetului local al comunei Săgeata , judeţul Buzău ,
pe trimestrul II al anului 2020
Consiliul local al comunei Săgeata, judeţul Buzău
Având în vedere:
- referatul domnului viceprimar al 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,
înregistratat la nr.125/22.07.2020
- referatul Biroului buget contabilitate , impozite şi taxe locale , achiziţii publice ,
resurse umane şi salarizare ,înregistrat la nr. 126/22.07.2020,
- avizul de legalitate al secretarului comunei înregistrat la nr. 127/22.07.2020,
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sageata ,
In conformitate cu :
- prevederile art.11 alin (2) , art.49, alin.(12) şi alin (13) şi alin 73 alin (3) din
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare,
- prevederile art.129 alin.(2),lit.”b” şi alin.(4), lit.”a” din OUG nr.57/2019 privind
Codul administrativ ,
- prevederile art.36 alin (10) din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata ,
- prevederile Hotărâri Consiliului Local Săgeata nr.13/2020 privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Săgeata , judeţul Buzău , pe anul
2020,rectificat,
- prevederile Hotărâri Consiliului Local Săgeata nr.14/2020 privind aprobarea
bugetului general consolidat al comunei Săgeata , judeţul Buzău , pe anul
2020,rectificat,

- prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr.1801/2020 pentru
aprobarea componentei, a modelelor si a normelor metodologice de elaborare a
rapoartelor privind situatiile financiare, a rapoartelor privind notele la situatiile
financiare si alte rapoarte/anexe trimestriale si anuale generate din sistemul national
de raportare - Forexebug
În temeiul prevederilor art.139, alin.(1) şi 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 execuţia bugetului local pe trimestrul II al anului 2020,
după cum urmează:
EXECUTIA BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL II 2020
INDICATOR
VENITURI
CHELTUIELI
VENITURI
CHELTUIELI
VENITURI
CHELTUIELI

BUGET LOCAL
PREVEDERI
PREVEDERI
DEFINITIVE
INIȚIALE
BUGET CENTRALIZAT
44 028 630
51 796 410
44 029 630
51 552 210
BUGETUL SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE
1 921 050
4 951 220
1 921 050
4 951 220
BUGETUL SECȚIUNII DE DEZVOLTARE
42 107 580
46 845 190
42 108 580
46 600 990

-lei-

ÎNCASĂRI/PLĂȚI
REALIZATE
6 184 784
5 230 728
3 174 461
2 243 472
3 010 323
2 987.256

Art.2 Execuţia bugetului propriu al comunei Săgeata , judeţul Buzău , pe
trimestrul II al anului 2020 , este prevăzută în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre .
Art.3 Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri
autorităţilor și persoanelor interesate
Preşedinte de Şedinţă
Consilier local ,
Manea Ion

Contrasemnează
Secretar General al Comunei,
Iancu Viorica Raimonda

Nr.32 , Sageata – Buzău /30.07.2020
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Săgeata în şedinţa de ordinară din data
de 30.07.2020,cu respectarea prevederilor art139 alin.(1),din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ cu un număr de 10 voturi pentru ,0 abţineri şi 2 voturi împotrivă, din numărul total de
13 consilieri în funcţie şi 12 consilieri prezenţi la şedinţă.

