
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
      C O Ş E R E N I

        JUDETUL    IALOMIŢA 

HOTARARE
Privind   aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Cosereni si 

Programul de investiţii publice, pentru  anul  2020

Consiliul local al comunei Cosereni, judetul Ialomita, 
Având  în vedere:
- proiectul bugetului local pe anul 2020  întocmit de primarul comunei  cu nr. 2/28.01.2020 si 

referatul de aprobare cu nr. 8/ 06.02.2020 ;
- Raportul  de specialitate cu nr. 9/06.02.2020 întocmit de  Biroul financiar contabil ;
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr.16, 19 si 

20/12.02.2020;
- Adresele  Direcţiei  Generale  Regionale a Finantelor Publice Ploieşti, Administraţia  Judeteana a 

Finanţelor  Publice Ialomita privind sumele defalcate din TVA si din cota de impozit pe venit cu 
nr. IL GSTZ  604/10/01.2020,  nr. IL GSTZ  610/10/01.2020    şi IL GSTZ  1034/28.01.2020;

- Hotararea Consiliului Judetean Ialomita nr. 4/ 29.01.2020  privind  aprobarea  repartizarii pe 
bugete  locale a unor sume defalcate din unele  venituri  ale  bugetului  de stat, pe anul 2020;

Tinând cont de:
- Prevederile  Legii bugetului de stat pe anul 2020  nr. 5/ 2020; 
- prevederile art.  19 alin (1) lit. a) si art.  39 alin (6)  din Legea nr. 273/  2006 privind finantele 

publice locale.
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind  transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată,
Fiind îndeplinită procedura prevăzută de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională,

 În temeiul prevederilor art. 129, alin.(2), lit. b) coroborat cu alin. (4), lit. a), respectiv art. 139, alin. (3),
lit. a) si art. 196, alin.(1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind  Codul Administrativ, adopta   prezenta 

H O T Ă R Â R E

Art.1 (1)  Se aprobă  bugetul de venituri si cheltuieli al comunei  Coşereni pe  anul 2020, cu  suma  
de    6.253.000 lei la partea de venituri si cu  suma  de  7.003.000 lei la partea de  cheltuieli, conform anexei 1
la prezenta hotǎrâre.
          (2) Se aprobă alocarea sumei totale de  120.000 lei pentru sprijinirea activităţii  cultelor religioase, 
pentru realizarea investiţiilor propuse, conform solicitarilor depuse, după cum urmează:

a) Parohia I Sf. Nicolae – suma de 50.000 lei 
b) Parohia II  Sf. M.M. Gheorghe –  suma de 35.000 lei;
c) Parohia III Pătrime – suma de  35.000 lei.

     (3) Se aprobă alocarea sumei totale de  50.000 lei pentru organizarea evenimentului „Ziua comunei 
Coşereni”.
     (4) Se aprobă alocarea sumei totale de  10.000 lei pentru organizare Simpozionului Internaţional 
„Lacrimi  pentru  nemurire”.

Art. 2 Se aprobă  bugetul de venituri si cheltuieli al comunei  Coşereni pe  anul 2020, la activitaţi 

autofinanţate, cu  suma  de  70.000 lei la partea de venituri si cu  suma  de  70.000  lei la partea de  cheltuieli,

conform anexei 2 la prezenta hotǎrâre.



Art. 3 Se aprobǎ utilizarea sumei de  750.000 lei din excedentul anilor precedenţi pentru  investiţii, 

astfel cum este prevǎzut în anexa nr. 3 la prezenta hotǎrâre.

Art. 4 Se aproba Programul privind investiţiile publice pentru anul 2020, asa cum este prezentat în 

anexa nr. 4, ce face parte integrantǎ din prezenta hotǎrâre. 

Art. 5 Primarul comunei împreunǎ cu personalul din cadrul Biroului financiar contabil, impozite si 

taxe, achizitii publice si investiţii,   va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotarâri. 

Art. 6 Prezenta hotarare va fi adusǎ la cunoştinţǎ  publicǎ prin afişare la sediul Primǎriei, publicare pe

site-ul propriu: www.primariacosereni.ro prin grija secretarului general al comunei  Cosereni si va fi 

comunicatǎ primarului  comunei  si  prefectului  judetului  Ialomita. 

          PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢÃ, 
 STĂNICĂ   CARMEN        CONTRASEMNEAZÃ,

                            Secretar General   al comunei 
               NICA     DANIELA 

Nr.   2
Adoptată la  Coşereni
Astăzi,   20 februarie  2020

http://www.primariacosereni.ro/

