
R O M A N I A 

JUDETUL BRAILA 

COMUNA BERTESTII DE JOS 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T A R A R E A  Nr. 7 

 

din  12 februarie 2020 

privind : aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020, a  

                bugetului de venituri si cheltuieli al activitatilor finantate integral din  

                venituri proprii pe anul  2020; estimari pe anii 2020 - 2023   

 

Consiliul local al comunei Bertestii de Jos, judetul Braila, intrunit in sedinta  

extraordinara la data de 12 februarie 2020; 

 

          Avand in vedere :  

- Prevederile Legii bugetului de stat nr. 2/2020; 

- Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 9/21.01.2020  privind repartizarea pe  

unitati administrativ teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului Județean Brăila reprezentând 

cota de 6%  din impozitul pe venit estimat  a se încasa la bugetul de stat  pe anul 2020, pentru 

susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită 

cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare, pe care unitățile administrativ 

teritoriale din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din venituri proprii, inclusiv din impozitul 

pe venit repartizat și din din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea  

bugetelor locale pe anul 2020; 

- Adresa Administratiei Judetene a Finantelor Publice  Braila nr. 22.647 din 13.01.2020  

cu privire la  sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată  și sumele alocate din cotele 

defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale aferente comunei Berteștii 

de Jos; 

-  Adresa Administratiei Judetene a Finantelor Publice  Braila nr. 24135  din 11.02.2020 

cu privire la sumele  defalcate din taxa pe valoare adăugată  eferente bugetului comunei Berteștii 

de Jos; 

          -    Expunerea de motive a  domnului Capbun Costel Florinel, primarul comunei, 

inițiatorul priectului de hotărâre; 

-  Raportul domnului Rusu Corelius-Mario, inspector  in cadrul compartimentului  

financiar-contabil din aparatul de specialitate al  Primarului comunei Bertestii de Jos;  

- Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Berteștii de Jos; 

          

          In temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), coroborat cu art. 129 alin. (1) și 

art. 196, alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

  

 

H O T A R A S T E : 

 

        Art. 1. (1) Se aproba bugetul local de venituri si cheltuieli al comunei Bertestii de Jos, pe 

anul 2020  si  estimari pe anii 2020 – 2023,   cu venituri totale de 15.657,93 mii lei si cheltuieli 

totale de 15.893,08 mii lei, conform anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta  hotarare. 

                     (2) Se aproba bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 – sectiunea de 

functionare, cu venituri totale de 3.239 mii lei si cheltuieli totale de 3.239 mii lei, conform 

anexei nr. 2,  care face parte integranta din prezenta  hotarare. 



                     (3) Se aproba bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 – sectiunea de 

dezvoltare, cu venituri totale de  12.418,93 mii lei si cheltuieli totale de 12.654,08 mii lei, 

conform anexei nr. 3,  care face parte integranta din prezenta  hotarare. 

        Art. 2. (1) Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al activitatilor finantate integral din 

venituri proprii al comunei Bertestii de Jos, pe anul 2020, cu venituri totale de  61 mii lei si 

cheltuieli totale de  141 mii lei, conform anexei nr. 4, care face parte integranta din prezenta 

hotarare. 

                     (2) Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al activitatilor finantate integral din 

venituri proprii al comunei Bertestii de Jos, pe anul 2020 – sectiunea de functionare, cu 

venituri totale de  61 mii lei si cheltuieli totale de  141 mii lei, conform anexei nr. 5,  care face 

parte integranta din prezenta  hotarare. 

  (3) Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al activitatilor finantate integral din 

venituri proprii al comunei Bertestii de Jos, pe anul 2020 – sectiunea de dezvoltare, cu venituri 

totale de  0  lei si cheltuieli totale de  80 mii lei, conform anexei nr. 6,  care face parte integranta 

din prezenta  hotarare. 

        Art. 3.(1) In intervalul dintre sedintele Consiliului local, se imputerniceste primarul 

comunei, in calitate de ordonator principal de credite, pentru repartizarea si utilizarea depasirilor 

de venituri ce se vor realiza peste prevederile initiale, cu informarea Consiliului local. 

                    (2) Consiliul local abiliteaza primarul comunei Bertestii de Jos sa efectueze 

modificari in bugetul local pe anul 2020, prin dispozitii. 

        Art. 4. Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire prin grija compartimentului 

financiar-contabil sub directa coordonare a primarului comunei. 

        Art. 5. Prin grija secretarului general al UAT prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta 

persoanelor interesate. 

 

 

 

 

 
                   PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                         CONTRASEMNEAZA, 

                                                                                                                        SECRETAR GENERAL U.A.T. 

 

                         CERCHIA DUMITRU                                                              NICULAE GHEORGHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




