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    HOTARAREA  NR.5 

 DIN 14.02.2020 
Privind adoptarea bugetului local pentru anul 2020 

 
 Consiliul local al comunei Casin,judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara din data  de 14.02.2020  la care 
participa 13 consilieri din cei 13 consilieri locali in functie, luand in dezbatere : 
 Referat de aprobare nr. 1101/12.02.2020  a domnului Soroiu Daniel, primarul comunei; 
 Raportul de specialitate nr.1102 /12.02.2020  intocmit de d-na Ghiba Doina ,inspector ; 
             Avand in vedere  Legea bugetului de stat pe anul 2020 , nr.5/2020; 
 Avand in vedere adresa nr 77/10.01.2020 ,83/15.01.2020 a Administratiei judetene a Finantelor Publice Bacau; 
 Avand in vedere adresa  2354/07.02.2020 a Consiliului Judetean Bacau; 
 Avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala,buget,finante,administrarea domeniului 
public si privat al comunei,agricultura,gospodarie comunala,protectia mediului,servicii si comert; 
 In temeiul art.129 alin.2 lit.d,alin.7 lit.b art.139 alin.1,art.196 alin.1,lit.a,art.197 alin.1,alin. 2 si art.198 din OUG  
nr.57/2019 privind Codul administrativ.  
 
 

HOTARASTE : 
 
  Art.1. -  Se aproba Bugetul local pe anul 2020 la venituri in suma de 5.284.000 lei din care venituri proprii 
1.258.000 lei, cote defalcate din impozitul pe venit 628.000 lei, sume defalcate din impozitul pe venit 452.000 lei,sume 
din fondul la dispozitia Consiliului judetean 118.000, lei, sume defalcate din TVA 2.234.000 lei,  si 594.000 lei 
reprezentand sume din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor,oraselor,municipiilor.Suma la cheltuieli este  de 7.012.242 lei iar excedentul anului 2019 find in suma de 
1.728.242 lei. 
 Veniturile proprii ale  bugetului local se compun din: 
 -impozit din veniturile din transferal propietatiilor imobiliare                                          2.000 lei 
 -impozite si taxe pe propietate                                                                                     468.000 lei 
 -taxe pe utilizarea bunurilor                                                                                         253.000 lei 
 -alte impozite si taxe fiscale                                                                                          91.000 lei 
 -venituri din propietate                                                                                                  66.000 lei 
 -amenzi, penalizari                                                                                                      196.000 lei 
 -diverse venituri                                                                                                            11.000 lei 
 -alte venituri                                                                                                                171.000 lei 
  Total                                                                                                             1.258.000 lei 
 Art.2.- Se aproba cheltuielile bugetului local pe anul 2020 in suma de 7.012.242  lei, dupa cum urmeaza : 
 -Cap. 51.         Administratie publica                                                                         2.113.000 lei 
 -Cap. 56          Transferuri din bugetele locale ptr.institutiile de asistenta sociala         181.000 lei 
 -Cap. 61.         Ordine publica si siguranta nationala                                                        8.000 lei 
 -Cap.65.           Invatamant                                                                                           164.000 lei 
 -Cap.66            Sanatate                                                                                                      - 
 -Cap.67            Cultura, recreere si religie                                                                  1.039.000 lei 
 -Cap.68            Asigurare si asistenta sociala                                                                 490.000 lei 
 -Cap.70            Locuinte, servicii si dezvoltare publica                                                 502.000 lei 
 -Cap.74            Protectia mediului                                                                                 309.000 lei 
 -Cap.84            Transporturi                                                                                       2.206.242 lei 
   Total                                                                                                   7.012.242 lei 
 Art.3.- Se aproba Lista de investitii pe anul 2020, conform anexei 1 ce face parte integranta din prezenta 
hotarare. 
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 Art.4. Se aproba proiectele bugetate pe anii 2021-2023, dupa cum urmeaza: se aproba proiectul bugetului pe 
anul 2021 atat la venituri cat si la cheltuieli in suma de 5.328.080 lei, se aproba proiectul bugetului pe anul 2022 atat la 
venituri cat si la cheltuieli in suma de 5.097.230  lei, se aproba proiectul bugetului pe anul 2023 atat la venituri cat si la 
cheltuieli in suma de 5.199.820 lei. 
 Art.5.- Se aproba exercitiul bugetar pe anul 2019 la venituri in suma de 5.661.875,42 lei si la cheltuieli in suma 
de 5.114.637,87 lei, cu un execedent bugetar  de 1.728.242 lei . 
 Art.6.- Se aproba anexa 2 la HCL privind repartizarea excedentului local in suma de 1.728.242 lei pentru 
finantarea cheltuielolor de dezvoltare pe anul 2020.       
 Art.7. – Prezenta hotarare se comunica Prefectului Judetului Bacau , primarului comunei Casin si 
compartimentului buget, contabilitate, venituri,in termen de 10 zile de la data adoptarii, de catre secretarul comunei. 
 Art.8. – Compartimentul buget,contabilitate,venituri va aduce la indeplinire prezenta hotarare. 
 
 
 
 

Presedinte de sedinta,                                                                            Contrasemneaza, 
Sbarcea Gheorghe           Secretarul comunei, 

         Popescu Monica – Florinela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezenta hotarare a fost adoptata cu 13 voturi « pentru », 0 voturi impotriva, 0 »abtineri ». 
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