
	
	

ROMÂNIA	
JUDEŢUL	BUZĂU	
COMUNA	ŢINTEŞTI	
CONSILIUL	LOCAL		

	
	

	HOTĂRÂRE		
privind		bugetului	local	al	comunei	Ţinteşti	pe	anul	2020		

	
	
	

CONSILIUL	LOCAL	AL	COMUNEI	ŢINTEŞTI,	JUDEŢUL	BUZĂU	
	

	 	
Având	în	vedere:	
	 	

• Raportul	 de	 aprobare	 	 al	 primarului	 comunei	 Ţinteşti,	 prin	 care	 se	 propune	 aprobarea		
bugetului	comunei	pe	anul	2020,inregistrat	la	nr.1014/13.02.2020	

• Raportul	 compartimentului	 contabilitate	 ,taxe	 si	 impozite	 locale	 inregistrat	 la	 nr	 .	
1209/14.02.2020;	

• Raportul	 d	 avizare	 al	 comisiilor	 d	 specialitate	 al	 consiliului	 local	 inregistrat	 la	 nr	
.1311/25.02.2020;	

• Avand	in	vedere	adresa	20/06.01.2020	a	Scolii	Gimnaziale	Maxenu	;	
• Prevederile	 Hotararii	 Consiliului	 Judetean	 nr.1	 din	 21.01.2020,	 privind	 repartizarea	 pe	

comune	a	Fondului	constituit	la	dispozitia	Consiliului	Judetean	Buzau;		
• Adresa	nr.1660/13.01.2020	a	Administrartiei	 Judetene	a	Finantelor	Publica	prin	 care	 se	

repartizeaza	sume	defalcate	din	TVA	pentru	finantarea	cheltuielilor	descentralizate;	
• Adresa	nr.11729/07.02.2020	a	Administrartiei	Judetene	a	Finantelor	Publica	prin	care	se	

comunica	 repartizeaza	pe	 trimestre	a	 sumelor	 si	 cotelor	defalcate	din	unele	venituri	 ale	
bugetului	der	stat;	

• Adresa	 nr.13825/13.02.2020	 Administrartiei	 Judetene	 a	 Finantelor	 Publica	 prin	 care	 se	
comunica	sumele	pentru	finantarea	de	baza	a	unitatilor	de	invatamant	preuniversitar	de	
stat	pe	anul	2020;	

• Prevederile	 HCL	 Tintesti	 nr.	 37/28.06.2019	 privind	 înfiinţarea	 serviciului	 “CONSILIUL	
LOCAL	 ŢINTEŞTI	 –	 SERVICIUL	 SALUBRIZARE”,	 serviciu	 public	 de	 interes	 local,	
specializat,	cu	personalitate	juridică,	organizat	în	subordinea	Consiliului	Local	al	Comunei	
ŢINTEŞTI,	judeţul	Buzău;	

• prevederile	Legii	nr.	5	din	06.01.2020	de	aprobare	a	Bugetului	de	stat	pentru	anul	2020;	
Legea	 nr.	 52/2003	 privind	 	 transparenţa	 decizională	 în	 administraţia	 publică,	 cu	
modificările	şi	completările	ulterioare;	

	
	

Prevderile	art	.87,	alin	(3)	si	(5),		art	.88,	art.129		alin	(4)	,	lit	a)	,		art	133	alin	(1),		art.139	
alin	(1),		alin	(3	),	lit	a)			si	art.	196	alin	(1	),	lit	a)			din	O.U.G	.	57/2019		Codul	Administrativ	

	
H	O	T	A	R	A	S	T	E:	

	
	

Art.1.-	 	Se	aprobă	Bugetului	 local	al	comunei	Ţintesti	pe	 	anul	 	2020,	 	conform	Anexei	1	
care	face	parte	integrantă	din	prezenta		hotărâre.	

Art.2.-	 	 Se	aprobă	Lista	de	 investiţii	pe	anul	2020,	 conform	anexei	nr.	2	 care	 face	parte	
integrantă	din	prezenta		hotărâre.	



Art.3.-	Se	aprobă	bugetul	institutiilor	publice	si	activitatilor	finantate	integral	din	venituri	
proprii	pe	anul	2020	 ,respectiv	Serviciul	de	Salubrizare	Tintesti,	conform	anexei	nr.	3	care	 face	
parte	integrantă	din	prezenta		hotărâre.	

Art.4.	-Se	aprobă	acordarea	unui	împrumut	temporar	,	pe	bază	de	conveţie	,	de	la	bugetul	
propriu	 al	 comunei	 Tintesti	 ,	 judeţul	 Buzău	 ,	 către	 Serviciului	 	 de	 Salubrizare	 Tintesti,serviciu	
public	cu	personalitate	juridică	,	în	valoare	de	100	mii	lei	.	Împrumutul	se	va	rambursa	integral	în	
termen	de	 un	 an	de	 la	 data	 acordării	 ,	 iar	 în	 situaţia	 nerambursării	 în	 termenul	 stabilit	 se	 vor	
aplica	majorări	de	întârziere,	conform	prevederilor	legale	.	

Art.3.-	 	 Secretarul	 general	 al	 comunei	 Ţintesti	 va	 comunica	 prezenta	 hotarare	
autoritatilor	,	persoanelor	fizice	si	juridice	interesate		

	
	

	
		Nr.11/2020                                                      Presedinte sedinta 
TINTESTI                        Consilier , Ilie Constantin 
                                           
 
 
 
 
 

  Contrasemneaza, 
                                          Pentru  Secretar general, Petrescu Sandina  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Tintesti in sedinta ordinara din data de 27.02.2020 cu 
respectarea prevederilor art.139 alin 1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr 57/2019 privind Codul Administrativ cu un  
numar de .......voturi pentru , .................abtineri si .....................voturi impotriva , din numarul total de 13 consilieri in functie 
si ............. consilieri prezenti la sedinta . 
 
		

	


