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Proiectul de Hotărâre nr. 20.001

din 22.01.2020

(aprobarea bugetului comunei Aroneanu, judeţul Iaşi pe anul 2020)

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ARONEANU, legal

constituit, întrunit la lucrările şedinţei extraordinare din data de 21 februarie 2020,

având în vedere: referatul de specialitate înregistrat sub numărul 20.002 din 22.01.2020, al doamnei Popa Ioana
Anda, contabil-şef la Comuna Aroneanu, în temeiul Contractului de prestări servicii încheiat între Comuna Aroneanu şi Cabinet
de Expertiză Contabilă Popa Ioana Anda nr. 941 din 01.02.2019 prin care solicită Consiliului Local al comunei Aroneanu
aprobarea: „bugetului comunei Aroneanu, judeţul Iaşi pe anul 2020”, raport întocmit în temeiul prevederilor art. 136 alin. (8)
lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
dând citire: Decizia cu nr. 16/13.01.2020 a D.G.F.P. Iași, înregistrată la sediul comunei Aroneanu sub nr.
417/15.01.2020 privind estimarea impozitului pe venit a fi încasat la nivelul fiecărei unități administrativ teritoriale din județul
Iași pentru anul 2020, conform prevederilor art. 6 alin. 1 din Legea nr. 5/2020; Decizia cu nr. 17/13.01.2020 a D.G.F.P. Iași,
înregistrată la sediul comunei Aroneanu sub nr. 418/15.01.2020 privind repartizarea pe unități administrativ – teritoriale a
sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, a cotelor și sumelor din cotele din impozitul
pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2020, alocate prin Legea nr. 5/2020; Decizia cu nr. 18/13.01.2020 a
D.G.F.P. Iași, înregistrată la sediul comunei Aroneanu sub nr. 419/15.01.2020 privind repartizarea pe unităţilor administrativ
teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor
alocate prin Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 şi estimările pentru anii 2021-2023; proiectul de hotărâre
înregistrat sub numărul 20.001 din 22.01.2020 cu privire la aprobarea propunerii mai sus menţionate, proiect întocmit de
către Primarul comunei Aroneanu, judeţul Iaşi, domnul Benoni Moruzi, în temeiul dispoziţiilor art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ și art. 39 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare; - avizului comisiei ,,Juridică și disciplină” înregistrat sub numărul 20.061 din 17.02.2020 - comisie de
specialitate a Consiliului Local al comunei Aroneanu pentru proiectul de hotărâre mai sus menţionat, avizului comisiei
,,Amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism” înregistrat sub numărul 20.061 din 17.02.2020 comisie de specialitate a Consiliului Local al comunei Aroneanu pentru proiectul de hotărâre mai sus menţionat; avizului
comisiei ,,Agricultură, activități economico - financiare” înregistrat sub 20.061 din 17.02.2020 - comisie de specialitate a
Consiliului Local al comunei Aroneanu pentru proiectul de hotărâre mai sus menţionat; avizului comisiei ,,Activități socialculturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecția socială, protecția copilului” de înregistrat sub numărul
20.061 din 17.02.2020 - comisie de specialitate a Consiliului Local al comunei Aroneanu pentru proiectul de hotărâre mai sus
menţionat; avize emise în temeiul prevederilor art. 136 alin. (8) lit. c) şi art. 141 alin. (12) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ; anunțul înregistrat sub nr. 20.003 din 22.01.2020 cu privire la asigurarea publicității proiectului de hotărâre
prinvind aprobarea bugetului comunei Aroneanu, județul Iași pentru anul 2020, întocmit în conformitate cu art. 7 din Legea nr.
52/20003 și art. 39 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
examinând prevederile legale specifice în materie, respectiv: Legea nr. 5/2020, a bugetului de stat pe anul
2020, publicată în M. Of. Partea I nr. 2 din 6 ianuarie 2020; Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare; Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr.
82/1991, a contabilităţii, republicată; Ordinul nr. 1792/2002 publicat M. of. nr. 37/23.01.2003 al Ministrului Finanţelor Publice
pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice,
precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern şi
controlul financiar preventiv, republicată; O.M.F.P. nr. 923/2014 pentru pentru aprobarea Normelor metodologice generale
referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care
desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu; O.M.F.P. nr. 1917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile
publice și instrucţiunile de aplicare a acestuia; Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei Europene a autonomiei locale,
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adoptată la Strasbourg la 15.10.1985; O.U.G.. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică;

ca urmare a competenţelor stabilite prin: art. 129 alin. (2) lit. (b), alin. (4) lit. (a) din O.U.G.nr. 57/2019
privind Codul Administrativ;
în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, şi din
considerentele prezentate adoptă următoarea

hotărâre
ART. 01.

(1)Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Aroneanu, judeţul Iaşi

pentru anul 2020, după cum urmează:
a. Veniturile totale în sumă de 6.859,28 mii lei.
b. Cheltuieli toatale în sumă de 6.859,28 mii lei.
(2) Detalierea veniturilor și cheltuielilor amintite mai sus sunt prezentate în
Anexa la prezentul proiect de hotărâre.
(3) Anexa face parte integrantă din proiectul de hotărâre.
ART. 02.

Începând cu data adoptării prezentei hotărâri orice altă prevedere contrară acesteia

se abrogă.
ART. 03.

Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a prevederilor prezentei

hotărâri atrage de partea celor vinovaţi răspunderea materială, civilă, administrativă,
disciplinară, contravenţională sau penală, după caz.
ART. 04. Copii de pe prezenta hotărâre se vor afişa public la avizierul sediului administrativ al autorităţii
locale şi se vor comunica: primarului şi personalului cu atribuţiile specifice contabilului – şef din cadrul
aparatului de specialitate al primarului pentru luarea la cunoştinţă şi ducerea la îndeplinire; D.G.F.P. Iași Activitatea Trezorerie și Contabilitate Publică și Serviciului Buget, pentru luarea la cunoştinţă; Instituţiei
Prefectului judeţului Iaşi -Serviciului controlul legalităţii actelor administrative, în vederea verificării legalităţii
acesteia; altor persoane fizice sau juridice interesate, autorităţi sau instituţii publice, toate prin grija secretarului
comunei Aroneanu.

Adoptată astăzi, 21 februarie 2020

Inițiator proiect de hotărâre,
Primar, Benoni Moruzi

Vizat pentru legalitate – secretar general al comunei,
Aroneanu - Anca Elena Alexandru
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