
 

 

 

 

 

 

 

          
 

 
      ======================================= 

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CORBASCA,JUDETUL BACAU, 

PENTRU ANUL 2020.      

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORBASCA,JUDETUL BACAU; 

Intrunit in sedinta ordinra la data de:14.02.2020; 

    Avind in vedere : 
• Adresele nr.________/___________2020 si nr ______/__________2020 ,communicate de catre A.J.F.P.Bacau,precum si 

Adresa nr______/_____.2020 a Consiliului Judetean.Bacau ; 

• Raportul Nr._820_/ _07.02._2020 al Compartimentului din cadrul aparatului de specialitate a primarurlui comunei 

Corbasca,judetul Bacau; 

• Prevederile Legii finantelor publice locale nr.273/2006 si a prevederilor Legii nr._186_/_2014_  a Bugetului de stat 

pentru anul 2019 ; 

• Ordinul MAI nr.159/38/2015 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului centralizat 

al unitatilor administrative-teritoriale pe anul 2019; 

• Vazand Nota de fundamentare nr._______/__.02.2020  privind bugetul de venituri si cheltuieli  pentru anul 2020. 

• Referatul de aprobare Nr._821_/07.02.2020 a  d-lui_Puscasu-Andone Nicusor_,primar al comunei Corbasca; 

•  Avizul favorabil al comisiiilor de specialitate constituite la nivelul Consiliului local Corbasca,judetul Bacau; 

In temeiul prevederilor :  

art.129 alin(2) litera”a”;alin (4) litera „a” si art.196 alin(1) litera”a” din Ordonanta de Urgenta 

a Guvernului nr.57/05.07.2019 privind Codul Administrativ adopta prezenta 

 
 

 
Art.1.  Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Corbasca,judetul Bacau,pentru anul 2020,conform anexelor 1,2 

si 3 care fac parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Se aproba bugetul de cheltuieli,al ordonatorilor de credite tertiari Scoala Generala Corbasca si Scoala Generala 

Bacioiu,in suma de ___________________ mii lei. 

Art.3. Se aproba utilizarea sumei de ;_____________ mii lei din excedentul bugetar al anului 2019 in vederea finantarii 

Programului de Investitii inscris in bugetul local al anului 2020,conform anexei care face parte integranta din prezsenta hotarare. 

Art.4 Sumele inscrise in bugetul local pentru anul 2020 vor avea baza legala de efectuare aacestora si vor fi stabilite 

prioritatile in angajarea cheltuielilor correlate cu resursele bugetare posibil de realizat. 

Art.5. (1) Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetului Bacau,in vederea exercitarii controlului cu privire 
la legalitate,primarului comunei Corbasca,A.F.P.Bacau si Compartimentului de contabilitate al aparatului de specialitate al 

primarului,urmand a intra in vigoare dupa aducere la cunostinta publica care se va face prin grija secretarului comunei Corbasca. 

           (2) Aducerea la cunostinta publica se va face prin afisare la sediul Consiliului local  al comunei Corbasca,judetul 

Bacau.  

Art.6.  Primarul comunei Corbasca,judetul Bacau,va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

 

           
            PRESEDITE DE SEDINTA,                                                           CONTRASEMNEAZA, 

                      CONSILIER,                          SECRETAR GENERAL COMUNA CORBASCA, 

                        Iorgu PUSCASU                                                                   cons.juridic.Gheorghe IFTIMIE 

     *(L.S.)______________                   ________________ 
 

 

 

 

Nr._5_.din:14.02_.2020 
               Total consilieri în funcție 15. Hotărâre adoptată cu __ voturi din __ consilieri prezenți. 
 

 

 

  

        R  O  M  A  N  I  A     

                     J U D E T U L  B A C A U  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORBASCA 

            Tel.283015/Fax:283254.    

                   E-mail:corbascabc@yahoo.com 



 

 

 

                            

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEICORBASCA  
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI CORBASCA 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR.5/14.02.2020 

Nr. 
crt. OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să 

efectueze procedura 
0 1 2 3 
1 Adoptarea hotărârii1) 14.02.2020  
2 Comunicarea către primarul comunei2) 14.02.2020  
3 Comunicarea către prefectul județului3)    19.02.2020  
4 Aducerea la cunoștință publică4+5)    14.02.2020  
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5) 

 
 

6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz 25.02.2020  

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
1) art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, 

după caz.”; 

2) art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”; 

3) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în 
cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...; 

4) art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului 
general al comunei.; 

5) art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în 
cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 

6) art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”; 

7) art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele 
cărora li se adresează.” 



 

 

 

                             R  O  M  A  N  I  A     

                                           J  U D E T U L  B A C A U  

                         CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORBASCA                                

       Tel.283015/Fax:283254.    

                                             E-mail:corbascabc@yahoo.com 

                                                                                           ANEXA nr.1. 

la HCL nr._5_/14.02.2020. 

 

 

 

 

 

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 

-SINTEZA-(mii lei) 

 
Nr 

Crt. 

DENUMIRE INDICATOR COD 

clasificare 

TOTAL SUMA 

REPARTIZATA 

I. TOTAL VENITURI:   

 Venituri proprii 4990  

 Cote def.din impozitul pe venit 040201  

 Cote def.din TVA 040204  

 Sume def.TVA activitati descentralizate 110202  

 Sume def.din TVA pt.drumuri 11.02.05  

 Sume repartizate din Fonduri la disp.C.J. 04.02.05.  

 Sume def TVA echilibrare 110206  

 Subventii aj.incalzire 420234  

II TOTAL CHELTUIELI   

1 Administratie locala 5102  

2 Transferuri protectia copilului 5602  

3 Ordine publica (situatii de  urgenta) 6102  

4 Invatamant 6502  

5 Sanatate 6602  

6 Cultura 6702  

7 Asistenta sociala 6802  

8 Servicii publice 7002  

9 Protectia mediului 7402  

10 Drumuri 8402  
           

 

 

                    
            PRESEDITE DE SEDINTA,                                           CONTRASEMNEAZA, 

                      CONSILIER,       SECRETAR GENERALCOMUNA CORBASCA, 

                           Iorgu PUSCASU                                                cons.juridic.Gheorghe IFTIMIE 

     *(L.S.)______________        ________________ 

 

 
 


