
ROMANIA

JUDETUL ARGES

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BABANA

HOTARAREA NR. I2II2.O2.2O2O

Privind aprobarea bugetului local al comunei Babana, judetul Arges.

Consiliul Local al Comunei Babana, Judetul Arges, intrunit in sedinta extraordinara din data de
t2.02.2020

Avand in vedere:

-referatul nt.782/11.02.2020 intocmit de catre compartimentul de contabilitate al primariei Babana;

De asemenea , precizez ca atat la propunerile de buget cat si la intocmirea bugetului se va
tine seama de urmatoarele :

- Adresa AJFP Arges nr. 5863/13 .01.2020 prin care Comunei Babana i s-a transmis conform
deciziei nr. 1/13'01 .2020 a Sefului Administratiei Judetene a Finantelor publice Arges s-a
tepartizat cotele defalcate din impozitul pe venit estimate a se incasa la bugetul de statln anul
202A si sumele defalcate din taxi pe valoare ad,augatapentru echilibrarea bugetelor locale si
estimarile pentru anii202l-2023 ;- Adresa AJFP Arges nr. 6642114.01.2020 prin care Comunei Babana i s-a comunicat
estimarea veniturilor din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru arii202l-2023 ;- Adresa nr. 28523111.02.2020 cu extras din decizia nr.2lll.02.r02o a Sefului A.J.F.p. Argesprin care s-a repartizat sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantaiea
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipillo, ,"purtizate pe anul
2020, respective estimarile pentru anii 2021,2022,2023 inconformitate cu prevederile Legii
nr. 512020 a bugetului de stat pe anul 2020.

- Adresa AJFP Arges nr. 28525111.02.2020 prin care s-a comuni cat repartizarea pe trimestre a
sumelor defalcate din tax ape valoare adaugata.

- Legea nr 27312006 privind Finantele pubrice Locale, actualizata;
- In temeiul dispozitiilor art. 196, alin 1, lit a) din OUG 57l20lg privind Codul Administrativ ;- Prevederile art. 129 alin (1) si (2) lit b) pct 4 a) din OUG 57l2ol9 privind Codul Administrativ

adopta urmatoarea:

HOTARARE

Art.l. Se aproba Bugetul General Centralizat al comunei Babana pentru anul 2020 in suma de
6.626,98 mii lei lapartea de venituri si in suma de 7.489,33 mii lei laparteade cheltuieli. 

I

Art.2, Se aproba Bugetul Local al comunei Babana pentru anul2020, in suma de 6.39g,70 mii lei
lapartea de venituri si in suma de 7.261,05 mii lei la partea de cheltuieli.

Art.3. Se aproba Sectiunea de Functionare a Bugetului Local al comunei Babana pentru anul2020,
in suma de 3.421,21mii lei atatla pafieade venituri cat si la partea de cheltuieli.

Lrt.4, Se aproba Sectiunea de Dezvoltare a Bugetului Local al comunei Babana pentru anul2020
in suma de2.977,49 mii lei laparteade venituri si3.839,47 mii lei laparteade cheltuieli ;



/

Art.S. Se aproba Bugetul Finantat din Venituri Proprii si Subventii al comunei Babana pentru anul

Z02O inin suria de228,28 mii lei atatlaparteade venituri cat si lapartea de cheltuieli

Art.6. Se aproba Sectiunea de Functionate a Bugetul Finantat din Venituri Proprii si Subventii al

comunei Babana pentru anul 2020, in suma de 228,28 mii lei atat la partea de venituri cat si la

parteade cheltuieli.

Art.7. Se aproba estimarile Bugetului Local al comunei Babana astfel:

- pentru anul202l in suma de 4.131,30 mii lei, atat la partea de venituri, cat si la partea de

cheltuieli;

- pentru onul2022 in
cheltuieli;

- pentru anul2023 rn
cheltuieli.

Art.8. Se aproba estimarile Bugetul Finantat din Venituri Proprii si Subventii al comunei Babana

astfel:

- pentru anul202l in suma de23O mii lei, atatlapartea de venituri, cat si laparteade cheltuieli;

- pentru arui_2022 in suma de24O mii lei, atatlaparteade venituri, cat si la partea de cheltuieli;

- pentru anul2023 in suma de24O mii lei, atatlaparteade venituri, cat si laparteade cheltuieli.

Art.9. Se aproba constituirea fondului de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Local al

comunei Babana in suma de 64 mii lei pentru ani2020'

Art.l6. Se aproba ottlizarea totala a excedentului comunei Babana inregistrat la data de

31.12.2019 in suma de 862,35 mii lei pentru anul2020 la urmatoarele obiective de investitii:

MII LEI

suma de 3.802.30 mii lei, atat la partea de venituri, cat si la partea de

suma de 3.862,30 mii lei, atatlapartea de venituri, cat si la partea de

DENUMIRE OBIECTIV DE INVESTITII SUMA ALOCATA

CAPITOLUL 84.02 TRANSPORTURI

ASFALTARE.DJT31B IN COMLINA BABANA, JUDETUL ARGES

L:1530M, LATIME : 5,5 M

862,35

TOTAL 862,35



Art.ll. Se aproba numarul de personal permanent si temporar, precum si fondul de salarii pentru

institutiile din cadrul comunei Babana, pentru anul 2020, conform Anexei nr. 1 care face parte

integrate din prezenta hotarare.

Art.l2. Se aproba programul de investitii ce se vor derula in anul 2020 conform anexei 2, care

face parte integrata din prezenta hotarare.

Presedinte de sedinta,
Dura^Ion

dutr\

Cont r delegat,
Prodan Oana

Data12.02.2020

Consilieri total 11, Nr. consilieri prezenti

Hotarere adoptata cu: 10 voturi pentru

10


