
ROMANIA 
JUDETUL CLUJ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI AGHIRESU 
Aghires Fabrici , nr. 86, tcicfon/fax: 0264-358001/ 0264-357252 

e-mail: aghiresu@sahoo.com  Web.aghirestuo 

HO T ÀR AREA NR.7 DIN 7.02.2020 
PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI 

PE ANUL 2020 
Consiliul Local al comunei Aghire5u, intrunit in 5edintà extraordinarà din 7.02.2020 

Avffild in vedere: 

Raportul de specialitate Nr.744/3.02.2020 intocmit de catre domnul Rozsa Sandor,serviciul financiar 
contabil,la initiative primarului comunei Aghiresu d-ul Lehene Sorinel Gelu si supus spre dezbatere 
comisiilor de specialitate Nr.1,2 si 3 

Tin'ànd cont de: 
Fundamentarea Bugetului de venituri 5i cheltuieli, pe anul 2020, s-a fkut dupà alocatiile de la 
Bugetul de stat, prevàzute in anexa la Legea Bugetului de stat pentru anul 2020. 

La definitivarea 5i aprobarea bugetului local pe anul 2020, s-au avut in vedere 
prevederile prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020, nr. 5 / 06.01.2020. 

In baza Deciziei Directorului General al Directiei Generale Regionale a Finantelor 
Publice Cluj-Napoca nr. 21/10.01.2020 privind repartizarea pe unitàti administrativ teritoriale 
a sumelor defalcate din taxa pe valoare adàugatà pentru finantarea cheltuielilor descentralizate 
la nivelul comunelor, orgelor si municipiilor din judetul Cluj, in vederea elaboràrii 5i 
fundamentàrii bugetelor locale pe anul 2020 5i a estimàrilor pentru anii 2021-2023, cu adresa 
nr. 125/13.01.2020 au fost comunicati indicatorii repartizati pentru comuna Aghire5u, dupà 
cum urmeazà: 

-mii lei- 

Denumire indicator 
Anni 
2020 

Estimari 
2021 

Estimari 
2022 

Estimari 
2023 

I.Sume defalcate din TVA pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate, indicator 11.02.02, 
total din care, 

1273 1928 1933 1939 

Sume defalcate din TVA ptr.finantarea cheltuielilor 
conf. Art.104, al.2, lit.b-e din Legea nr.1/2011 198 204 208 215 

Sume defalcate din TVA ptr.finantarea drepturilor 
asistentilor personali ai persoanelor cu handicap 
grav sau indemnizatii lunare 

1042 1691 1691 1691 

Sume defalcate din TVA ptr.finantarea ajutorului 
pentru tncàlzirea cu lemne,càrbuni, 

18 18 18 18 

Sume defalcate din TVA ptr.plata stimulentelor 
educationale din familii defavorizate 

14 14 14 14 

In baza Deciziei nr. 22/06.01.2020 a Directorului General al Directiei Generale 
Regionale a Finantelor Publice Cluj-Napoca, privind repartizarea pe unitàti administrativ 
teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea 
bugetelor locale, in vederea elaboràrii 5i fundamentàrii bugetelor locale pentru anul 2020 5i a 
estimàrilor pentru anii 2021-2023, in conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe 
anul 2020 nr. 5/06.01.2020, prind adresa nr. 129/13.01.2020 au fost comunicati indicatorii 
repartizati pentru comuna Aghire5u: 

-mii lei- 
Denumire Program Estimàri An Estimàri An Estimàri An 
indicator 2020 2020 2021 2022 
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11.02.06-sume defalcate din TVA pentru 
echilibtrea bugetelor locale 486 1025 580 563 

04.02.01 — cote defalcate din IVG alocare 
directà trezorerie 63% 1238 - - - 

04.02.04 - cote defalcate din IVG pentru 
echilibrarea bugetelor locale 3779 1626 1681 1767 

In baza Hotàraii Consiliului Judetean Cluj nr. 11 din 31.01.2020 privind repartizarea 
pe unità-ti administrativ teritoriale a sumei corespunzàtoare cotei de 6% din impozitul pe venit 
pe anul 2020, a fost alocatà suma de 395 mii lei, din care 65 mii lei pentru proiectare si 
executie capelà mortuarà Macàu. 

Avànd in vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020, nr. 5/06.01.2020, 
pentru derularea proiectelor cu finantare neramburasabilà, pentru care a fost incasat avans de 
la finantator, care la sfarsitul anului 2019 se regàseste in excedentul bugetului local, se 
propune utilizarea sumei de 1.476.227 lei din excedentul bugetului local al comunei Aghiresu, 
reprezentànd avans incasat de la finantator in anul 2018 si traine de platà aferente anului 
2019, pentru finantarea obiectivelor de investitii pentru care au fost destinati, respectiv M.7.6. 
Modernizarea càminelor culturale, M.19.2. Amenajare teren de sport in Aghiresu-Fabrici. 

Tinand cont cà sunt indeplinite cerintele; 
-Art.139 alin(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ 

temeiul art.136, din OUG nr.57/2019 privind CodulAdministrativ 
HOTÀRÀSTE 

Art.1 . Se aprobà bugetul de venituri pe anul 2020 si estimàrile pentru anii 2021-2023 
al comunei Aghiresu, confonn anexei nr. 1, care face parte integrantà din prezenta hotàràre. 

Art.2. Programul de investitii pe anul 2020, se aprobà ca Anexà la Bugetul local, 
avànd in vedere prevederile Cap.III Sectiunea a 3-a din Legea nr. 273/2006, privind Finantele 
publice locale, cu modificàrile si completàrile ulterioare. 

Veniturile bugetului local se prezintà in ANEXA NR. 1 
Cheltuielile bugetului local se prezintà In ANEXA NR. 2 
Programul de investitii pe anul 2020 se prezintà in ANEXA NR. 3 

Art.3.Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli (sursa G) a Càminului pentru persoane vàrstnice 
este prezentatà in ANEXA NR. 4. 

Art.4.anexele 1-4 fac parte integranta din prezenta hotarare 
Art.5.Cu ducerea la indeplinite a prevederilor prezentei hotàràri se incredinteazà. primarul 

Comunei Aghiresu si serviciul financiar contabil, taxe si impozite locale. 
Art.6.Prezenta hotarare se comunica prin intermediul secretarului generai al 

comunei Aghiresu in termenul prevazut de lege: primarului comunei, serviciul 
financiar contabil, taxe §i impozite locale si Institutiei Prefectului Judetului Cluj, se 
aduce la cunostinta prin afisare si pe pagina de internet www ag i iresu.ro. 

Presedintele sedintei, Contrase i eazà, 
Haiduc Marcel an Secretar , 
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Prezenta hotàràre a fost adoptatà cu respec •ederilor art.139 din OUG nr.57/2019 privind Cod I Administrativ 
Nn total al consilicrilor =15 Votai — pentru = 13 
Nr. total al consilierilor prezenti =13 - conira = O 
Nr. total al consilierilor absenIi = 2 - abtineri = O 
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n baza Hotàr'àrii Consiliului Judetean Cluj nr. 11 din 31.01.2020 privind repartizarea 
pe unità-ti administrativ teritoriale a sumei corespunzàtoare cotei de 6% din impozitul pe venit 
pe anul 2020, a fost alocatà suma de 395 mii lei, din care 65 mii lei pentru proiectare si 
executie capelà mortuarà Macàu. 

Avàld in vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020, nr. 5/06.01.2020, 
pentru derularea proiectelor cu finantare neramburasabilà, pentru care a fost incasat avans de 
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reprezentbd avans incasat de la finantator in anul 2018 si trance de platà aferente anului 
2019, pentru finantarea obiectivelor de investitii pentru care au fost destinati, respectiv M.7.6. 
Modemizarea càminelor culturale, M.19.2. Amenajare teren de sport in Aghirqu-Fabrici. 

Tinand cont cà sunt indeplinite cerintele; 
-Art.139 alin(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ 
-in temeiul art.136, din OUG nr.57/2019 privind CodulAdministrativ 

HOTARASTE 

Art.l. Se aprobà bugetul de venituri pe anul 2020 i estimàrile pentru anii 2021-2023 
al comunei Aghirqu, conform anexei nr. 1, care face parte integrantà din prezenta hotàràre. 

Art.2. Programul de investitii pe anul 2020, se aprobà ca Anexà la Bugetul local, 
av'ànd in vedere prevederile Cap.III Sectiunea a 3-a din Legea nr. 273/2006, privind Finantele 
publice locale, cu modificàrile si completane ulterioare. 

Veniturile bugetului local se prezintà in ANEXA NR. 1 
Cheltuielile bugetului local se prezintà in ANEXA NR. 2 
Programul de investitii pe anul 2020 se prezintà in ANEXA NR. 3 

Art.3.Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli (sursa G) a Càminului pentru persoane v'àrstnice 
este prezentatà in ANEXA NR. 4. 

Art.4.anexele 1-4 fac parte integranta din prezenta hotarare 
Art.5.Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotàr'àri se incredinteazà primarul 

Comunei Aghireu serviciul financiar contabil, taxe impozite locale. 
Art.6.Prezenta hotarare se comunica prin intermediul secretarului generai al 

comunei Aghiresu in termenul prevazut de lege: primarului comunei, serviciul 
financiar contabil, taxe §i impozite locale si Institutiei Prefectului Judetului Cluj, se 
aduce la cunostinta prin afisare si pe pagina de internet www ag iresu.ro. 
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