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Hot5rffrea nr. 70 12019

, privind aprobarea proiectului de buget pe anul 2020 Si estimarea pe anii 2021 - 2023

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI, legal constituit, intrunit la lucrdrile
gedinlei ordinare din data de 30 septembrie 2019,

Avind in vedere:
proiectul de hotdrdre m.7996121.09.2019 cu privire la aprobarea proiectului bugetului local pe anul
2020 Ei estimarea pe anii 2021-2023, proiect iniliat de primarul comunei, dornnul Turcu Stelian, in
temeiul dispoziliilor din OUG nr..5712019 - Codul administrativ;
referatul de specialitate nr. 7898 127.09.2019 intocmit de domnigoaraDram Ana, inspector in cadrul
compartimentului financiar contabil, privind aprobarea proiectului bugetului local pe anul2020,
avizul favorabil al comisiei pentru activitatea in domeniul economic qi de buget finanle din cadrul

consiliului local Lelcani pentru proiectul de hotdr6re mai sus menlionat,
Scrisoarea cadru m. 465118116.09.2019 transmisd de Ministerul Finanlelor Publice, privind contextual
macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2020 Ei a estimdrilor pentru

anir 2021-2023, precum Ei limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea addugat[ pentru echilibrarea

bugetelor locale;
Adresa nr.4610119.09.2019 a DGRFP IaEi privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru

echilibrarea bugetelor locale (cota 80%) gi din impozitul pe venit;
Avand in vedere adresa nr 27762125.09.2019- de la Consiliul Judetean Iasi, pentru programul de

estimarea anilor 2020-2020-2021-2023, cota de 20o/o;

examinAnd prevederile legale specifice in materie, respectiv: Legea nr. 5012019 privind bugetul de stat

pe anul 2019;Legeanr. 4712019 a bugetului asigurdrilor sociale de stat pe anul 2019;Legea27312006
privind finanlele publice locale cu modificdrile qi completdrile ulterioare;Legea nr. 500/2002 privind
finanfele publice cu modificdrile gi completdrile ulterioare; Legea nr. 6912010 a responsabilit5fli fiscal-
bugetare; Ordinul comun M.A.I./M.F.P nr. 1 5391223812006:.

Intemeiul art.l96alin.1 siart.240 alin.(l)dinOUGnr.5712019-Coduladministrativ,

norAnAgrn:

Art. 1. Se aprobfl proiectul bugetului local pentru anul 2019 cu suma totala de executie

preliminata dez 20.370,00 mii lei , pentru sursa A.
Art.Z Se aprobl estimlrile pentru bugetele locale sursa A, pentru anii:
an2019 suma estimata de 20.370,00 mii lei
an2020 suma estimata de 12.133,00 mii lei;
an202l suma estimata de 8.977r00 mii lei;
an2022 suma estimata de 9.415,00 mii lei;
an2023 suma estimate de 9.855,00 mii lei.



Art.3. Se aprobl proiectul bugetului local sursa E, pe anul2019-executia preliminata si

estimarile anilor 22020, 202 L 20&2,2023 astfel :

EXECUTIE PRELIMINATA an 2019: 94,00 mii lei;
estimat an2020 = 137,00 mii lei;
estimat an202l: 144,00 mii lei;
estimat an2022: 151,00 mii lei;
estimat an2023: 158,00 mii lei.

Art.4 Primarul qi compartimentul financiar-contabil qi ajutoare de stat din cadrul primdriei vor
aduce la indeplinire prevederile prezentei hotdrdri.

Art.5 Se,cretarul comunei va inainta un exemplar din prezenta hotdrdre primarului,
compartimentului financihr contabil qi ajutoare de stat din cadrul primdriei qi Institutiei Prefectului
Judelului Iaqi.

O copie a prezentei hotdr6ri va fi afiqatd [a sediul consiliului local pentru a fi adusd la cunogtin!5 publicd.
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