
 

 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
COMUNA GIOSENI 
CONSILIUL LOCAL  

 NR. CL/14 din 22.01.2020 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  
bugetului de venituri si cheltuieli și a Listei obiectivelor de investiții pe anul 2020  

ale comunei Gioseni ,  județul Bacău,  

 
Consiliul local al comunei Gioseni, județul Bacău, întrunit în ședință ordinară în data de  

13.02.2020; 
 Având  in vedere: 
- proiectul de hotărâre nr. CL/14 din 22.01.2020 , inițiat de primarul comunei ; 
- referatul de aprobare nr. CL/13 din 22.01.2020 a primarului comunei , în calitatea sa de  

initiator, prin care se susține necesitatea și oportunitatea aprobării bugetului de venituri si cheltuieli și a L istei 
obiectivelor de investiții pe anul 2019  ale comunei Gioseni,  județul Bacău; 

- raportul de specialitate CL/12  din 22.01.2020 al biroului  contabilitate, prin care se motivează în 
drept și în fapt necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre; 
            - avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei 
Gioseni, înregistrate sub nr. CL/54/55/56 din 13.02.2020; 
            În baza prevederilor: 

- art.19 alin.(1) lit.a și art.20 alin.(1) lit.a  ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările si completările ulterioare; ale Legii bugetului de stat nr.5/2020 pentru anul 2019; art.7 alin.(2) din 
Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și completările 
ulterioare ; 

Luând în considerare: 
 - adresele: 77/10.01.2020  și nr. 83/15.01.2020, trimise de Administrația Județeană  a Finantelor 
Publice Bacău , precum și adresa nr.2354 din 07.02.2020 a Consiliului Județean Bacău ; 
 În temeiul 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), (2), (4)  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 
 

HOTĂRĂȘTE: 

 
 Art.1.Se aprobă bugetul local al comunei Gioseni , județul Bacău pentru anul 2020, la partea de 
venituri cu suma de 7150 mii lei si la partea de cheltuieli cu suma de 7491 mii lei, conform Anexei nr.1 , care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Se aprobă Lista obiectivelor de investiții pe anul 2020, prevăzută în  Anexa nr.2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către  primarului comunei, prin biroul 
contabilitate, achiziții publice, administrativ. 

Art.4. Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotărâre se va comunica Prefectului 
Judetului Bacău , primarului comunei , biroului precizat la art.3  ,potrivit competenței  si va fi adusa la 
cunostinta publică,în conditiile legii. 

 

Președinte de ședință       
Consilier,       

             Hristea Lucian - Napoleon                                                                              
                                                                              Contrasemnează pentru legalitate                                                                 
  Secretar general  comună,     
  Cristina Sandu 

 
 
 
 
 
 
 
 

NR. 6 
din   13 februarie 2020    
Total consilieri în funcție: 13 
Hotărâre adoptată cu  1  voturi ,,pentru”  din  1  consilieri prezenți. 
Red.SC/3ex. 



 

 

ROMANIA             
JUDETUL BACAU 
COMUNA  GIOSENI                          
CONSILIUL LOCAL                                    Anexa 1  
              La HCL nr. 6 /13.02.2020                                                             
 

BUGETUL  LOCAL  PE  ANUL  2020- sursa A 
SINTEZA – (mii lei) 

 
Nr. 
Crt 

Denumire indicator Cod Total suma 
repartizata 

I  Total venituri :  7150 

1 Venituri proprii 4802 220 

2 Cote def din i.v. 0401 294 

3 Cote defalcate din TVA 0404 544 

4 Sume din Fondul la dispozitia CJ 0405 98 

5 Sume def TVA activitati descentralizate 1102 1000 

6 Sume def TVA echilibrare 1106 2689 

7 Subventii pentru ajutorul de incalzire 4234 50 

8 Finantare PNDL 4265 1872 

9 Finatare AFIR 4331 228 

10 Finantare pt PUG 4321 80 

11 Finantare din fonduri UE pt instalare wi-fi 
public 

 75 

II Total cheltuieli  7491 

1 Administratia locala  5102 1970 

2 Transferuri protectia copilului  5602 72 

3 Ordine si siguranta publica 6102 10 

4 Invatamant 6502 385 

5 Cultura 6702 1257 

6 Asistenta sociala 6802 945 

7 Servicii publice 7002 841 

8 Protectia mediului 7402 200 

9 Drumuri 8402 1811 

 
 

BUGETUL  LOCAL  PE  ANUL  2020- sursa E 
- SINTEZA – (mii lei) 

 
Nr. 
Crt 

Denumire indicator Cod Total suma 
repartizata 

I  Total venituri :  150 

1 Venituri proprii 3308 150 

II Total cheltuieli  150 

1 Servicii publice 7002 150 

 
 
 PRIMAR,                                                                     
 Bernadin Tamaș       

 
Consilier contabilitate, 
Turcu  Ana Maria 

 
   
Red.TAM/3ex. 


