
 
R  O  M  A  N  I  A 

J  U  D  E  T  U  L     I  L  F  O V 

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  DOBROEŞTI 
   

 

 

 

PROIECT de HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Dobroești, 

pe anul 2020. 

 

Consiliul local al comunei Dobroesti întrunit în şedinţa din _________________.  

 

Având în vedere : 

  - referat de aprobare al d-lui Primar Condu Valentin Laurențiu; 

- raportul de specialitate întocmit de către dna. Cristea Eugenia din cadrul Serviciului 

contabilitate, taxe și impozite locale, executări silite și autorizări transport, înregistrat sub nr. 

8321 / 05.02.2020; 

- anunțul privind afișarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Dobroești pentru 

anul 2020, înregistrat sub nr. 8375/05.02.2020; 

- procesul – verebal de afișare al Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Dobroești 

pentru anul 2020, înregistrat sub nr. 8410 / 06.02.2020; 

 

În conformitate cu 

- Decizia 364  / 28.01.2020 privind repartizarea sumelor și cotelor defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate alocată de ANAF; 

- Decizia 168  / 13.01.2020 privind repartizarea sumelor și cotelor defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată; 

- Decizia 15 / 27.01.2020 emisă de Inspectoraul Școlar Județean Ilfov;  

- Decizia 363  / 28.01.2020 privind sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

învățământul particular și cel confesional; 

- adresa 8307/05.02.2020 – privind previziunile de taxe și impozite locale; 

 - H.C.L.D.  nr. 114 /10.12.2019, privind aprobarea impozitelor, taxelor şi a altor categorii 

de venituri ale bugetului local pentru anul 2020; 

 - H.C.L.D.  nr. 131 /18.12.2019, pentru completarea H.C.L. Dobroești nr. 114 / 

10.12.2019 privind aprobarea impozitelor, taxelor şi a altor categorii de venituri ale bugetului 

local pentru anul 2020. 

 

Ținând seama de  

-  Legea nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020;  

- Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare;  

- Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare;  



- H.G. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe țara garantat în 

plată;  

- O.U.G. nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si 

completarea unor acte normative;  

- Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările si completările ulterioare;  

- prevederile art. 129, alin. (4), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările si completările ulterioare; 

 

 În temeiul dispozițiilor art. 139, alin. (1), si (3) lit. ”a” și ale art. 196, alin. (1), lit. ”a” 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare, 

se adoptă 

 

HOTĂRÂREA  

 

Art.1. (1). Se aprobă Bugetul general centralizat, de venituri şi cheltuieli, al Comunei 

Dobroesti, pe anul 2020, astfel: 

- secțiunea de funcționare suma de 21.416.140 lei,   

- secțiunea de dezvoltare suma de 20.891.520 lei,  

- secțiunea de dezvoltare împrumut local suma de 15.577.029 lei  

conform anexelor, care fac parte integrantă din prezentul proiect. 

 (2). Aprobarea Bugetului general centralizat, de venituri şi cheltuieli, al Comunei 

Dobroesti, pe anul 2020 s-a făcut cu respectarea prevederilor art.14, alin.7, din Legea nr. 273 / 

2006, a finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

 (3). Se aprobă Bugetul local, detaliat, la venituri, pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli, 

pe capitole, subcapitole şi paragrafe, după cum urmează: 

a) secţiunea de funcţionare, cu venituri în sumă 21.416.140 lei şi cheltuieli în sumă 

de 21.416.140 lei; 

           b) secţiunea de dezvoltare, cu venituri în sumă de 20.891.520 lei şi cheltuieli în sumă 

de 20.891.520 lei; 

c) secțiunea de dezvoltare împrumut local, u venituri în sumă de 15.577.029 lei 

şi cheltuieli în sumă de 15.577.029 lei. 

 

Art. 2. Se aprobă programul de investiţii publice, pe anul 2020, pe grupe de investiţii şi 

surse de finanţare, conform  anexelor, parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. 

 

Art. 3. Se aprobă lista de eveneminte publice, pe anul 2020, conform  anexei, parte 

integrantă din prezentul proiect de hotărâre. 

 

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

viceprimarul Comunei Dobroesti cu atribuții de primar, prin Compartimentul financiar-contabil, 

Biroul impozite şi taxe, din cadrul aparatului de specialitate. 

 

Art. 5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării în ședința ordinară a  

Consiliului Local Dobroești și aducerii la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului 

Local Dobroești. 

http://art.11/


 

Art. 6 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică  prin grija Secretarului General al 

comunei şi se transmite prin intermediul secretariatului Consiliului Local, către: 

·  Instituţia Prefectului,  

·  Administratia Judeţeană a Finanţelor Publice Ilfov; 

·  Trezoreria Ilfov; 

·  Serviciul contabilitate, taxe și impozite locale, executări silite și autorizări transport;  

·  Compartiment achiziții și investiții; 

·  Unităţile de învățământ, finanţate integral sau parţial din bugetul  local; 

·  Compartimentul relaţii cu publicul şi informaţii publice ; 

· prin afișare la sediul  Primăriei Dobroești cât și pe site-ul www.primariadobroesti.ro 

 

                 PRIMAR                          

     CONDU VALENTIN LAURENȚIU 

 

 

          Secretar General  

                 DUMITRESCU Adrian 

 

http://www.primariadobroesti.ro/
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REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Dobroești, 

pe anul 2020. 

 

Având în vedere:  

- raportul de specialitate întocmit de către dna. Cristea Eugenia din cadrul Serviciului 

contabilitate, taxe și impozite locale, executări silite și autorizări transport, înregistrat sub nr. 8321 

/ 05.02.2020; 

- Decizia 364  / 28.01.2020 privind repartizarea sumelor și cotelor defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate alocată de ANAF; 

- Decizia 168  / 13.01.2020 privind repartizarea sumelor și cotelor defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată; 

- Decizia 15 / 27.01.2020 emisă de Inspectoraul Școlar Județean Ilfov;  

- Decizia 363  / 28.01.2020 privind sume defalcate din taxa pe valoarea adăugatăpentru 

învățământul particular și cel confesional; 

- adresa 8307/05.02.2020 – privind previziunile de taxe și impozite locale; 

- prevederile Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare 

- H.C.L.D.  nr. 114 /10.12.2019, privind aprobarea impozitelor, taxelor şi a altor categorii de 

venituri ale bugetului local pentru anul 2020; 

- H.C.L.D.  nr. 131 /18.12.2019, pentru completarea H.C.L. Dobroești nr. 114 / 10.12.2019 

privind aprobarea impozitelor, taxelor şi a altor categorii de venituri ale bugetului local pentru anul 

2020. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/09.01.2020 a bugetului de stat pe anul 2020, 

În temeiul prevederilor Legii nr. 273/29.06.2006, privind finanţele publice locale, actualizată şi 

ale O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, 

propun Consiliului Local Dobroești adoptarea unei hotarari prin care: 

 

Să aprobe proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Comunei Dobroesti pe anul 2020. 

Îmi întemeiez propunerea având în vedere prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. 

a), ale art. 139 alin. (3) lit a), precum şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind 

Codul administrativ, 

 

 

PRIMAR 

CONDU VALENTIN LAURENȚIU 

 


