
 

 

 

 

JUDETUL BOTOSANI  

CONSILIUL LOCAL DOBARCENI  

SECRETAR  

 

NR. 1/ 29 01 2020 

 

 

                      ANUNT !  

 

          In conformitate cu prevederile art.6 din Legea nr 52/2003 , privind transparenta 

decizionala in administratia publica locala si prevederile Regulamentului de organizare si 

functionare a Consiliul Local Dobarceni , Primarul Comunei Dobarceni aduce la cunostinta 

publica urmatorul proiect de act normativ, care a fost initiat si urmeaza a fi supus aprobarii 

Consiliului Local Dobarceni  

Proiectul de hotarare privind  aprobarea   BVC pe anul 2020 

 

        Persoanele fizice  sau persoanele juridice interesate pot depune in scris propuneri , 

sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotarare susmentionat, al carui continut il 

prezentam ( impreuna cu raportul de specialitate) la secterarul comunei, d-na Cimbru 

Liliana – persoana responsabila pentru relatia cu societatea civila pana la data de  

15.02.2020, in sediul Primariei Dobarceni , judetul Botosani.    
 

 

                

 SECRETAR, 

CIMBRU LILIANA  

 

 



COMUNA DOBARCENI

Privind Bugetul General de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020

              Potrivit prevederilor  Legii  Bugetului de Stat nr. 5 pe anul 2020 a Legii nr. 273/2006 Legea privind Finantele Publice Locale cu modificarile si completarile ulterioare,               

VENITURI 3,194,600 lei

sume def tva echilibrare11.02.06 1,609,000 lei

sume def tva11.02.02 369,000 lei

sume def tva drumuri 11.02.05 40,000 lei

venturi proprii 569,400 lei

subventii inc 8,000 lei

subventii sanatate 69,200 lei

sume alocate cd din imp. pe venit 04.02.04 177,000 lei

cote def. din imp venit 04.02.01 203,000 lei

sume alocate din fon Cj 04.02.05 150,000 lei

CHELTUIELI 3,194,600 lei

Denumire capitol CAP. salarii materiale indemnizații tichete inc.pop incl.416 ces aj ur burse inv total

Autorități publice 51.02 1,246,300 450,000 1,696,300

Ordine publică 61.02 62,700 2,000 64,700

Sănătate 66.02 69,200 69,200

Cultură 67.02 47,900 100,500 148,400

Asistență socială 68.02 392,800 100,000 8,000 15,000 5,000 520,800

Locuințe și servicii de dezvoltare publică 70.02 70,000 70000

Protecția mediului 74.02 70,000 70000

Transporturi 84.02 90,200 34,000 150,000 274,200

Învățământ 65.02 142,500 23,000 7,000 8500 181000

Alte servicii publice generale 54.02 100,000 100000

Primar,

Livinschi radu

              Ca urmare a Deciziei nr .1/2020 a D.G.F.P._Botosani prin care ni s-a repartizat suma de 369.000 lei reprezentand sume defalcate din t.v.a, suma de 177000 lei 

reprezentând sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit, 1.609.000 lei reprezentând sume din TVA pentru echilibrarea bugetului local, suma de 203000 lei 

reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit, Hotărârea CJ nr. 3 din 28.01.2020 din care s-a repartizat suma de 150.000 lei din care 40.000 cheltuieli de funcționare, 

60.000 program de dezvoltare locală, 50.000 pentru programe care necesită cofinanțare locală,  HCJ Botoșani nr. 2 din 15.01.2020 prin care s-a repartizat suma de 40.000 lei 

reprezentând sume defalcate din TVA pentru drumuri.

PROIECT HOTARARE

            Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 

              Luând act de raportul de specialitate întocmit de către Compartimentul financiar contabil, expunerea de motive a primarului comunei, în calitate de initiator, de 

raportul comisiilor de specialitate ale consiliului local,



 

          


