
 ROMÂNIA
Judeţul Satu Mare
Consiliul local al comunei Căpleni

Proiect de Hotărâre Nr.5/2020.-
privind aprobarea  bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2020

Consiliul local al comunei Căpleni, întrunit în şedinţa  extraordinară din data de _____2020.-

Având în vedere:
- referatul de aprobare nr.4/13.02.2020 al primarului comunei Căpleni,
-raportul compartimentului de resort din cadrul  aparatului de specialitate al primarului nr.2/20.01.2020,
- avizul comisiei speciale din domeniul buget-finanțe,
- prevederile  art. 4, art.11, art.19 alin.(1) lit.a), art.20 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  

Ţinând cont de adresa:
- nr. 18503/2020 a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Cluj Napoca, Administratia 
Judeteana a Finantelor Publice Satu  Mare  privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale aprobate prin Legea nr.5/2020 si estimarile pe anii 
2021, 2022 si 2023 conform adresei Ministerului Finantelor Publice nr.472003/2020;
- nr.3536/14.02.2020 privind Hotararea Consiliului Judetean Satu Mare nr.15/2020 pentru aprobarea 
repartizarii pe unitati administrativ-teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe 
venit, 
- nr.1385/17.01.2020 al Consiliului Județean Satu Mare privind estimările pe anul 2021-2023 cotei de 
20% din sumele defalcate din TVA pentru echilibrare și din sumele alocate din cota 18,5% din 
impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau 
de capital pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de 
infrastructură care necesită cofinanțare locală,

Având la bază prevederile Legii nr.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020,   
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din

Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.-1.-Se aprobă bugetul local de venituri şi cheltuieli al comunei Căpleni pe anul 2020 
conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.-2.- Cu ducere la îndeplinire se încredinţează primarul comunei Căpleni şi compartimentul 
financiar-contabil, taxe și impozite locale, resurse umane și achiziții publiceal  comunei Căpleni.

Art.-3.- Prezenta va fi comunicată  prin intermediul secretarului comunei Căpleni, în termenul 
prevăzut de lege, către: 

 Primarul comunei Căpleni,
 Instituţia Prefectului - judeţul Satu Mare,
 Compartimentul financiar-contabil, taxe și impozite locale, resurse umane
 și achiziții publice,
 Se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei şi publicare

pe site-ul propriu.

Căpleni,  18 februarie 2020.-

Iniţiator           Avizat
                       Mosdoczi Vilhelm                 Csizmar Erika

           Primarul comunei Căpleni                Secretar  general



COMUNA CĂPLENI
PRIMARUL COMUNEI CĂPLENI
Nr.5/18.02.2020

Referat de aprobare 
la  Proiectul de Hotărâre Nr.5/2020 

privind aprobarea  bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2020

Ţinând cont de adresa:
 -  nr.  18503/2020 a Directiei  Generale  Regionale  a Finantelor  Publice Cluj  Napoca,  Administratia
Judeteana a Finantelor Publice Satu  Mare  privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din
taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale aprobate prin Legea nr.5/2020 si estimarile pe anii
2021, 2022 si 2023 conform adresei Ministerului Finantelor Publice nr.472003/2020;
- nr.3536/14.02.2020 privind Hotararea Consiliului Judetean Satu Mare nr.15/2020 pentru aprobarea 
repartizarii pe unitati administrativ-teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe 
venit, 
- nr.1385/17.01.2020 al Consiliului Județean Satu Mare privind estimările pe anul 2021-2023 cotei de
20% din  sumele  defalcate  din  TVA pentru  echilibrare  și  din  sumele  alocate  din  cota  18,5% din
impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau
de  capital  pentru  susținerea  programelor  de  dezvoltare  locală  și  pentru  susținerea  proiectelor  de
infrastructură care necesită cofinanțare locală,
             În conformitate cu prevederile art.136 alin.(8) lit. ”a”  și art.155 alin.(4)  lit.”b” din Ordonanța
de Urgență Nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun
spre aprobare bugetul local de venituri şi cheltuieli pe anul 2020  conform proiectului  nr.5/2020.

    Mosdóczi Vilhelm
Primarul comunei Căpleni
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