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P R O I E C T DE   H O T A R Â R E    

privind: aprobarea bugetului local al comunei Jitia, judetul Vrancea, precum si 

bugetul activitatilor autofinantate, pentru anul 2020 
                          

 

       

primarul comunei Jitia  

- potrivit prevederilor art. 19 aliniatul 1 litera « a » si art. 20 aliniatul 1 litera « a » din   

Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ;  

- in conformitate cu prevederile Legii nr.5/2020 - Legea bugetului de stat pe anul 2020;  

- văzând adresa nr. 1482/2020 și adresa nr.801/2020 transmisă de Directiea Generala  

Regionala Galati, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vrancea, prin care s-au 

comunicat sumele repartizate pentru echilibrarea bugetului local al comunei Jitia în anul 2020; 

- conform anexei  la Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr. 27 /2020, privind 

repartizarea pe unități administrativ - teritoriale a sumelor defalcate din TVA și a cotelor 

defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale ; 

- potrivit prevederilor art.4, din Legea nr. 52/2003 – privind transparenta decizionala in 

administratia publica; 

- In temeiul  art. 129  alin. 2 , lit. ,,b” si alin.  4  lit. ,, a” , art.  136  

alin.8  ,  art. 139 alin. 1 şi alin.3 litera a , art. 140 alin. 1 , art.197  , art. 200  şi ale  art. 243  

alin.1 litera ,,a”  din OUG nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ:    

Propune : 

 

Art.1.- Se aproba bugetul local al comunei Jitia,judetul Vrancea, pentru anul 2020, la 

partea de venituri in suma totala de 6500,0 mii lei  si la partea de cheltuieli in suma totala de 

6500 mii lei, in structura pe capitole potrivit anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta 

hotarare.  

Art. 2.- Se aproba bugetul  local privind activitatile autofinantate pentru 

serviciile publice din cadrul consiliului local in suma de 389,0 mii lei la partea de 

venituri si la partea de cheltuieli in suma de 389,0 mii lei, potrivit aceleiasi anexe . 

Art.3.- Prevederile prezentei hotarari vor fi urmarte spre aducere la indeplinire de catre 

domnul Păun Ion - primarul comunei si personalul cu atributii financiare din cadrul aparatului  

de specialitate al primarului iar transmiterea acesteia catre ordonatorii secundari de credite si 

persoanele implicate, precum si catre  Institutia Prefectului judetului Vrancea pentru verificarea 

legalitatii, se va face prin grija secretarului comunei Jitia 

 

  

 

 

   Primar,                                       Contrasemnează, 

                                                              SECRETARUL COMUNEI JITIA         

                                                                                

 

 


