ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL ROSEȚI
JUDETUL CALARASI
Cod 917210, comuna ROSETI, judeţul Călăraşi
Telefon: 0242344022/Fax: 0242344017

COMUNA ROSEȚI
cod fiscal: 4294146
e-mail: primariaroseti@yahoo.com

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Roseți, județul Călărați pentru
anul 2020
Consiliul Local Roseți, întrunit în ședință ordinară la data de 20 Februarie 2020,
Având în vedere:
-Adresele nr.868/143.01.2020 și nr. 2733/7.02.2020 transmise de A.J.F.P. Călărași-Activitatea de Trezorerie
Biroul de Sinteză și Asistența Elaborării și Execuției bugetelor locale privind comunicarea repartizării sumelor
și cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023 precum și
repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru bugetele locale;
-Adresa nr.1242/2020 a Consiliului Județean Călărași prin care se aduce la cunoștință repartizarea sumelor din
fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean Călărași, în procent de 6% din impozitul pe venit estimat a fi
încasat la nivelul județului Călărași, aprobate prin H.C.J Calarasi nr.5/2020;
- Referatul de aprobare al primarului comunei Roseți cu privire la proiectul de hotărâre inițiat, înregistrat cu nr.
955/10.02.2020,
-Raportul de specialitate nr.954/10.02.2020 întocmit de către Apostol Georgeta-inspector cheltuieli în cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Roseți;
-Prevederile Legii nr. 5/6.01.2020, privind Legea bugetului de stat pe anul 2020;
-Prevederile H.C.L.Roseți nr. 61/30.10.2017 privind aprobarea reorganizării serviciului comunal de utilități
publice alimentare cu apă și canalizare de la nivelul comunei Roseți, în serviciu cu personalitate juridică în
subordinea Consiliului Local Roseți,SCUPAAC ROSEȚI,
-Prevederile Legii nr.69/2010 privind Legea responsabilității fiscal-bugetare, cu modificările și completările
ulterioare;
-Prevederile Legii finanțelor publice nr. 500/2002,cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile H.C.L Roseți nr. 73/19.12.2019 privind alegerea președintelui de ședință,
-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului, înregistrate cu nr. 1268/17.02.2020, nr.
1269/17.02.2020, nr. 1270/17.02.2020,
-Prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările
și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.19 alin.(1),art.20-23,art.25-26,art.32-33,art.39 alin.(2),(6), art. 41-42, art. 44,
art.46, din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.87, art. 88, art. 129 alin.(2) lit.b) corelat cu alin.(4) lit. a), art. 139 alin.(3)
lit.a), art. 196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, Consiliul Local Roseți, adoptă următoarea
HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă bugetul general centralizat al unităţii administrativ-teritoriale comuna Roseți,
județul Călărași, pentru anul 2020 conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă Programul/Lista obiectivelor de investitți al comunei Roseți pe anul 2020,
conform anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei Roseți și inspectorul cheltuieli din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Roseți.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general al comunei, persoanelor și
autorităților interesate conform legii și se va posta pe site-ul instituției-www.comunaroseti.ro.

Preşedinte de şedinţă,
Gheorghe TĂNASE

Contrasemnează,
Secretar general-Lavinia TĂNASE

Nr. consilieri:15
Prezenti:15
Adoptată cu 15 voturi”pentru”
Voturi contra___
Abţineri____.

Nr.11
Adoptată la Roseţi
Astăzi, 20.02.2020
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