ROMANIA
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MERESTI

H O T Ă R Â R E Nr.10

/2020

privind aprobarea bugetul general al comunei Meresti pe anul 2020 şi estimările
pe anii 2021-2023
Consiliul local al comunei Meresti , judetul Harghita întrunit în ședința ordinară din
data de 20.02.2020
Văzând:

·

·
·

Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetul general al comunei Meresti pe
anul 2020 şi estimările pe anii 2021-2023
· Raportul de specialitate nr. 144/05.02.2020 al compartimentului financiarcontabil, expunerea de motive nr. 154/06.02.2020 la proiectul de hotărâre prin
care primarul comunei, în calitate de inițiator prezintă fundamentarea veniturilor
si cheltuielilor prevăzute în bugetul local si bugetul institutiilor publice si
activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii;
· Avizul favorabil dat la proiectul de hotarare de comisia de specialitate a
consiliului local Meresti.
Având în vedere
Legea nr. 5/2020 Legea bugetului de stat pe anul 2020,
Legea nr. 6/2020 legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020,
· Procesul verbal de afișare nr. 102/28.01.2020, în vederea respectării principiilor
transparenței și publicității, respectiv termenul legal de 15 de zile pentru
definitivarea Proiectului de Hotărâre a bugetului local și publicarea sau afișarea la
sediul unității administrativ- teritoriale, în conformitate cu art. 39, alin.´(3) din
Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006.
· Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţie publică,
· Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele tehnice legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
· Art. 2, pct. 26, art. 3, art. 8, lit. a, c, art. 13, art. 25, lit. g, art. 26, alin. 4, alin.6, art.
32, art. 33, art. 39, alin. 3, alin. 6, art.73, alin. 3, Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
· Legea finantelor publice locale nr. 273/2006 precum si a Ordinului ministrului
finantelor publice nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificatiei indicatorilor
privind finantele publice,
· Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal modificările și completările ulterioare,
· Legii nr. 53/2003, Codul Muncii republicată şi actualizată, cu modificările și
completările ulterioare,
· OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările
ulterioare,
· HG nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în
plată,

·

Prevederile Legii Educatiei Nationale Nr. 1/2011 cu modificarile si completarile
ulterioare,
· Art. 18 alin. (1), art. 25 și art. 42 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,
· Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările
ulterioare,
· Legea nr. 350 /2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general,
· Hotărârea Consiliului Local Merești nr. 2/2020 privind utilizarea unor sume din
excedentul bugetului local din anii anterior pentru acoperirea unor goluri de casă,
· Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 1/2020 privind acoperirea
definitiva a deficitului la sectiunea de dezvoltare pe anul 2019,
· Hotărârea Consiliului Local al comunei Merești nr. 46/13.12.2018 privind
aprobarea grilei de salarizare conform art. 11 din Legea nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările
ulterioare
· Hotărârea Consiliului Local al comunei Merești Nr. 9/ 20.02.2020 privind
aprobarea aprobarea structura organizatorice (Organigrama) și Statului de funcții
al aparatului de specialitate al primarului Comunei Merești, județul Harghita,
· Decizia Șefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Harghita Nr. 1/
15.01.2020, privind aprobarea repartizării pe unității administrativ- teritoriale din
județul Hargita a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023,
repartizarea cotei defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale și estimări pe anii 2021-2023 și repartizarea pe unitățile administrativteritoriale, sumele alocate din cote defalcate din impozitul pe venit de 63% pe
anul 2020.
· Adresa Consiliului Judetean Harghita Nr. 2355/04.02.2020, înregistrat la Comuna
Merești cu nr 148/06.02.2020, privind Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.
21/2020 cu estimările pentru anii 2021-2023 a 20% a sumei defalcate din taxa pe
valoare adăugată, respectiv 18,5% din impozitul pe venit.
· Decizia Șefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Harghita Nr.
2/11.02.2020, referitor la repartizarea unități administrativ- teritoriale sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și
municipiul București pentru anii 2020,2021,2022,2023.
· Adresa nr. 1217/12.02.2020 al Direcției Generale a Finanțelor Publice Brașov,
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Harghita referitor la repartizarea pe
trimestre unități administrativ- teritoriale sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată și a cotei de 14% din impozit pe venit pentru anul 2020,
· Solicitarea Nr. 79/2020 al Școlii Gimnaziale David Ferenc privind suplimentarea
bugetului școlii pe anul 2020,
· Art. 36 alin (6) din Ordonanța de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor
măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal- bugetare,
modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu
modificările ulterioare,
În temeiul art. 88, art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. b, 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 şi
completările ulterioare,

HOTĂREŞTE
Art.1. Aprobă bugetul general al comunei Meresti, pe anul 2020, în sumă de
3539 mii lei la partea de venituri şi 3539 mii lei la partea de cheltuieli şi estimările atât
la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli pe anul 2021 2532 mii lei, pe anul 2022
2213 mii lei , pe anul 2023 2242 mii lei, conform anexei nr.1.
Art.2.-Aprobă bugetul local pe anul 2020, detaliat la venituri pe capitole şi
subcapitole în suma de 3494 mii lei, estimările pe anul 2021 2477 mii lei, pe anul 2022
2158 mii lei , pe anul 2023 2187 mii lei şi la cheltuieli pe capitole în suma de 3494 mii
lei şi estimările pe anul 2021 2477 mii lei, pe anul 2022 2158 mii lei , pe anul 2023 2187
mii lei –conform anexelor nr. 2-3
(2) Aprobă bugetul local pentru secţiunea de funcţionare în suma de 2197 mii lei atât
la partea de venituri cât şi la cheltuieli, estimarile pe anul 2021 in suma de 2073 mii lei,
pe anul 2022 2103 mii lei si pe anul 2023 2128 mii lei.
(3) Aprobă bugetul local pentru sectiunea de dezvoltare în suma de 1297 mii lei la
partea de venituri, estimarile pe anul 2021 in suma de 404 mii lei, pe anul 2022 55 mii lei
si pe anul 2023 59 mii lei si 1297 mii lei la partea de cheltuieli, estimarile pe anul 2021
in suma de 404 mii lei, pe anul 2022 55 mii lei si pe anul 2023 59 mii lei.
Art.3.-Aprobă bugetul general pe anul 2020 al Şcolii Gimnaziale „David Ferenc”
Mereşti în suma de 110 mii lei compusă din 85 mii lei la buget local şi 25 mii lei
finanţat integral din venituri proprii și subvenții şi estimările pe anul 2021 92 mii lei, pe
anul 2022 94 mii lei, pe anul 2023 95 mii lei conform anexa nr.4
Art.4.-Aprobă bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii şi
subvenţii pe anul 2020 în suma de 45 mii lei atât la partea de venituri cât și la partea de
cheltuieli şi estimările pe anul 2021 in suma de 55 mii lei, pe anul 2022 in suma de 55
mii lei, pe anul 2023 in suma de 55 mii lei conform anexelor nr. 5-6.
- aprobă bugetul instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii şi subvenţii
pentru secţiunea de funcţionare pe anul 2020 în suma de 45 mii lei şi estimările pe
anul 2021 in suma de 55 mii lei, pe anul 2022 in suma de 55 mii lei, pe anul 2023
in suma de 55 mii lei
Art.5.-Se aprobă lista de investiţii pentru anul 2020 la titlul 71 în suma de 316 mii
lei și la titlul 58 în sumă de 981 mii lei conform anexei nr.7-8.
Art.6.- Se aprobă numărul de personal şi fondul salariilor de bază corespunzător din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mereşti şi al unităţilor
subordonate Consiliului local Mereşti,conform anexa nr. 9.
Art.7. – Se aprobă Programe de activități pentru care se alocă fonduri de la bugetul
local, conform anexei nr. 10.
Art. 8.- Utilizarea excedentului rămas din anul anterior, pentru suma de 197 282,50
lei confor anexă nr 11.

Art.7.- Anexele 1 – 11 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8.-Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul
comuneii Meresti, precum şi compartimentul financiar- achizitii publice din cadrul
aparatului de specialitate al primarului.
Art.9.-Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Merești, D.G.F.P
Harghita, compartimentului financiar-achizitii publice, precum şi Instituţiei Prefectului
Judetului Harghita.

Meresti, la 20 februarie 2020.

Preşedinte de şedinţa,
GOTHARD AKOS
L.S., s.s.- indescifrabila

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Golicza Gyongyi
s.s.- indescifrabila
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Adoptată în şedinţa din data de 20 februarie 2020
Cu un număr de _8_ voturi „ pentru” și 0 abțineri din numărul total de 8 consilieri în funcţie.

