JUDETUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL
COMUNA OSTROV
PROIECT DE H O T A R A R E
privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli
pe anul 2020
12.03.2020
Consiliul Local al comunei OSTROV, judetul TULCEA intrunit in sedinta ordinara din data de
12.03.2020, legal constituita;
Vazând avizul favorabil dat de comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Ostrov
judetul Tulcea ,
Vazand referatul nr. 107/C/05.03.2020 al d-lui Mehedintu Marian, contabil in aparatul de
specialitate al Primarului Comunei Ostrov,

În conformitate cu prevederile art. 39 din Legea nr. 273/2006-privind finantele publice locale;
În temeiul prevederilor Legii nr. 5/2020 –privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2020;
In conformitate cu prevederile HCL 30/11.12.2019 si HCL 4/30.01.2020, privind infiintarea
SC Servicii Publice Ostrov SRL si participarea in calitate de asociat unic la capitalul social al
acesteia cu suma de 200000 miilei;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin.4, litera a, din OUG 57/2019-privind Codul
administrativ;
În baza prerogativelor date de prevederile art.139 și art. 196 din OUG 57/2019 – privind
Codul administrativ;
HOTARESTE
Art.1. Se aproba Bugetul local al Comunei Ostrov, judetul Tulcea pe anul 2020, la venituri in
suma de 4751 miilei si la cheltuieli in suma de 4941 mii lei, pe sectiune de functionare si sectiune de
dezvoltare.
Art.2. Se aproba finantarea deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local in suma
de 190 miilei din excedentul anilor precedenti.
Art. 3. Se aproba virarea in bugetul local, in contul 36.02-diverse venituri, subcap. 36.02.05varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice a sumei de 371 miilei- suma
provenita din excedentul anilor precedenti al bugetului de venituri proprii(343268,65 lei) si incasari
curente(27623 lei) si, in acelasi timp, repartizarea sumei de 200000 lei la cap.51.02, tlt.72-active
financiare drept aport la capitalul social al societatii infiintate, respectiv suma de 71000 lei la tlt.20bunuri si servicii si 100000 lei in cap. 54.02- alte servicii publice generale, tlt.50- fond de rezerva
bugetara la dispozitia autoritatilor locale.
Art.4 Se aproba repartizarea sumei de 71 miilei la cap. 51.02, tlt.20-bunuri si servicii pentru
cheltuieli curente privind gestionarea crizei provocate de raspandirea noului coronavirus(covid-19),
astfel: 20 miilei- materiale de curatenie-aln. 20.01.02, 12 miilei-dezinfectanti si materiale specifice
aln. 20.04.04 si 38 miilei-materiale si prestari de servicii cu caracter functional-aln.20.01.09.
Art.5 Sinteza bugetului local pe anul 2020, detaliata la venituri pe capitole si subcapitole, iar
la cheltuieli pe actiuni, se prezinta in anexa nr.1
Art.6 Sinteza bugetului local- sectiunea de functionare- pe anul 2020, detaliata la venituri pe
capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe actiuni, se prezinta in anexa nr.1a.
Art.7 Sinteza bugetului local- sectiunea de dezvoltare- pe anul 2020, detaliata la venituri pe
capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe actiuni, se prezinta in anexa nr.1b.
Art.8 Anexele 1, 1a si 1b fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.9 Prevederile prezentei hotarari vor fi comunicate primarului comunei Ostrov pentru
ducerea la indeplinire si comunicata in copie pentru verificarea legalitatii actelor de catre prefect prin
grija secretarului general al unitatii administrativ teritoriale Ostrov, judetul Tulcea .
Prezentul proiect de hotărâre se va aduce la cunoştinţa opiniei publice prin publicare pe siteul Consiliului Local Ostrov, prin afişare la sediul Consiliului local şi se va transmite Instituţiei
Prefectului Judeţului Tulcea în vederea exercitării controlului de legalitate.
Prezentul proiect de hotărâre va fi pus în dezbatere spre adoptare în sedinta Consiliului Local
Ostrov din data de 12.03.2020.
PRIMAR,
ONEA NICOLAE

