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HOTARĂREA NR.3/2020 

cu privire la  aprobarea bugetului general al  comunei  

CATALINA  pe anul 2020 

 

   Consiliul local al comunei Catalina,Judetul Covasna 

Întrunit în ședința ordinară din data de 18 februarie 2020, 

 Având in vedere referatul de aprobare asupra proiectului de hotărâre a 

d-lui primar prin care propune  aprobarea bugetului general al UAT pe 

anul 2020,înregistrat sub nr.72 din  15.01.2020 

  Având in vedere: 

        - raportul compartimentului financiar-contabil  asupra proiectului de 

hotarare, 

        - avizul    comisiei de specialitate    economico-financiară, 

        - prevederile  Legii nr  5/2020 -Legea bugetului de stat pe anul 2020 

        - Hotărârea Nr.3/2020 al Consiliului Judetean Covasna privind repartizarea 

pe unitaţi administrative teritoriale a cotei de 6 % din impozitul pe venit estimat 

a fi încasat  la bugetul de stat  în anul 2020 în limita sumei de 27.316 mii lei 

,reprezentând  fond la dispoziția Consiliului Județean Covasna 

          -  Decizia Direcției Generale Regională a Finanțelor Publice  Brașov-

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Covasna nr 02/13.01.2020 privind 

repartizarea pe unități  administrative-teritoriale a sumelor defalcate din TVA  

pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate  la nivelul comunelor ,orașelor  și 

municipiilor ,programate pentru anul 2020 și estimate  pentru anii 2021-2023; 

       - Decizia Direcției Generale Regională a Finanțelor Publice  Brașov-

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Covasna Decizia 

nr.03/13.01.2020,privind repartizarea impozitului pe venit estimate  a fi încasat  

în anul 2020 la nivelul fiecărei  unități administrative-teritoriale și repartizarea 

pe unități administrative-teritoriale  a cotelor  și sumelor defalcate  din unele 

venituri ale bugetului de stat. 

           - proiectul de hotarare a fost adus la cunostiinţă publică   prin afisare   la 

data de     16 ianuarie  2020 pe panoul de afisaj al Primariei, pe site-ul propriu ,a 

fost anuntat in ziarul Hirmondo si Mesagerul de Covasna , 

            -   avand in vedere prevederile  art 1 alin.2.  lit,,a,, art 19 alin.1. lit,,a,, art 

39 alin.3.din Legea nr  273/2006 –Legea finantelor publice locale ,cu 

modificările si completările ulterioare 



                În temeiul prevederilor art. 129 alin(4)lit.a). și art.139 alin(3) lit.a).din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 pricind Codul Administrativ 

 

                                                 

                                          H O T Ă R Ă S T E ; 

 

  Art.1.  Aprobă  bugetul general al comunei CATALINA pe anul 2020 

,conform anexei nr 1,la prezenta hotărâre defalcat pe sectiuni: 

        – sectiunea de functionare și             

        - sectiunea de dezvoltare conform  anexa nr 2 ,la prezenta hotărâre . 

   Art.2.  Aprobă utilizarea excedentului  anilor precedenți al bugetului general 

al UAT , în suma de  2.010.360 lei pentru finantarea cheltuielilor  sectiunii de 

dezvoltare.           

   Art.3. Aprobă  Programul  de investitii Publice  pe  grupe de investitii si surse 

de finanțare pe anul 2020, cuprinse in anexa nr 3 la prezenta hotărâre    

  Art.4. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insărcinează  primarul 

comunei Catalina. 

                  

                                                                             Catalina  la    18 februarie 2020 

                                                                                                                              

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                CONTRASEMNEAZĂ                         

Bakk Ioan –Attila                                             Secretar general al comunei  

                                                                               Banffy Zita  


