ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA OANCEA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 2
din 13 februarie 2020
Privind: aprobarea bugetului local al comunei Oancea, județul Galați pentru anul 2020.
Inițiator: Chiriloaie Victor, primarul comunei Oancea, județul Galați;
Numărul si data depunerii proiectului : 542 din 13.02.2020.
Consiliul local al comunei Oancea, județul Galați întrunit in ședința extraordinară de
îndată din 13.02.2020.
Având în vedere referatul de aprobare a initiatorului nr.542 din 13.02.2020;
Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Oancea nr.543 din 13.02.2020;
Având în vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.1 privind activitatea
economico-financiara, activitati social-culturale, culte, juridica si de disciplina;
Având în vedere prevederile Legii nr.5/2020 – legea bugetului de stat pe anul 2020;
Având în vedere comunicarea Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice
Galați nr.908/13.01.2020;
Având în vedere comunicarea nr.2340/07.02.2020 a Direcției Generale Regionale a
Finanțelor Publice Galați;
Având în vedere comunicarea nr.2794/12.02.2020 a Direcției Generale Regionale a
Finanțelor Publice Galați;
Având în vedere prevederile art.19 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finantele
publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
Având în vedere prevederile art.129 alin.(4) lit.(a) din OUG.nr.57/2019 privind Codul
Administrativ cu modificările și completările ulterioare;
In baza art.139 alin. (3) lit.a și art.196 alin.1 lit.(a) din OUG.nr.57/2019 privind Codul
Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂȘTE
Art.1 Se aprobă bugetul local al comunei Oancea, județul Galați pentru anul 2020
pe capitole și subcapitole conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 – (1) Veniturile totale ale bugetului local prevăzute a se realiza în anul
2020 sunt în sumă de 8.739.000 lei din care :
 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit: 1.055.000 lei;
 Impozite și taxe pe proprietate: 255.000 lei
 Sume defalcate din TVA: 688.000 lei;
 Taxa pe utilizarea bunurilor sau pe activități: 36.000 lei;
 Venituri din proprietate: 100.000 lei;
 Venituri din prestări de servicii si activități: 50.000 lei;
 Amenzi, penalități si confiscări: 40.000 lei;
 Venituri din valorificarea unor bunuri: 10.000 lei;

 Subvenții: 6 .505.000 lei
(2) Cheltuielile totale prevăzute a se realiza :
CAPITOL 51.02 – Autorități publice – 1.572.000 lei din care:
 Titlul I – Cheltuieli de personal in valoare de 1.155.000 lei
 Titlul II – Bunuri si servicii – 347.000 lei - sumă compusă din:
 20.01.01 – Furnituri de birou – 5.000 lei; 20.01.02 - materiale pentru curățenie 5000 lei ;–20.01.03 – Încălzit, iluminat si forța motrica – 55.000 lei (energie electrica
si achiziție lemne de foc); 20.01.04 – Apă, canal si salubritate - 20.000 lei;
20.01.05- Carburanți si lubrifianți - 80.000 lei; 20.01.08 – Posta, telecomunicații,
radio tv, internet – 33.000 lei; 20.01.09 – Materiale si prestări de servicii cu caracter
funcțional – 28.000 lei; 20.01.30 – Alte bunuri si servicii pentru întreținere si
funcționare (taxe notariale, asigurări R.C.A, arbori ornamentali – platani ) - 74.000
lei; 20.02.00 - Reparații curente - ( revizii mașini, reparații auto) – 10.000 lei ;
20.03.02 – Hrana pentru animale – 2.000 lei;
 20.12 – Consultanță și expertiză ( servicii evaluări, cadastru, contracte juridice,
proiectare) – 15.000 lei; 20.13 - Pregătire profesională –10.000 lei; 20.19-contributii
ale adm. publice locale – 10.000 lei.
 Titlul XIII – Active nefinanciare – suma 70.000 lei din care:
 71.01.01 – Construcții – Clădire sediu Primărie reproiectare și arhitectură – 40.000
lei;
 71.01.01 –construcții– 30.000 lei – Achiziție imobil;
CAPITOLUL 65.02 - Învățământ – 78.000 lei din care:
 Titlul II – Bunuri si servicii – 42.000 lei;
 20.06.01-Deplasări interne, transferuri si detașări (naveta cadre didactice) – 29.000
lei;
 Titlul IX – Asistență socială (tichete școlare) – 5.000 lei;
 Ajutoare sociale in numerar – 2.000 lei;
CAPITOLUL 66.02 – Alte cheltuieli in domeniul sănătății – Înființare dispensar uman si
cabinete medicale – 2.509.000 lei;
CAPITOLUL 67.02 – Cultura, recreere si religie – 85.000 lei din care:
 Titlul II – Bunuri si servicii -60.000 lei suma compusa din:
- 20.01.30 – Materiale si servicii cu caracter funcțional – 60.000 lei;
- Titlul XIII – Active nefinanciare – 25.000 lei suma compusa din:
 71.01.01 – Construcții - amenajări căi cimitir – 25.000 lei;
CAPITOLUL 68.02 – Asigurări și asistență socială – 231.000 lei din care:
 Titlul I – Cheltuieli de personal in valoare de 80.000 lei;
 Titlul IX – Asistenta sociala – 151.000 lei din care: plata indemnizațiilor lunare ale
persoanelor cu handicap – 110.000 lei; plata ajutoarelor pentru încălzire: 31.000 lei; ajutoare
de urgenta – 10.000 lei.
CAPITOLUL 70.02 – Locuințe, servicii si dezvoltare – 123.000 lei din care:
 Titlul II – Bunuri si servicii – 98.000 lei suma compusa din:
 20.01.03 – Încălzit, iluminat si forța motrica – 36.000 lei; 20.05.30 – Obiecte
inventar (lămpi pentru iluminat public) – 36.000 lei; 20.02 – reparații curente –
10.000 lei;
 20.12 – consultanta AFIR – 16.000 lei;

Titlul XIII Active nefinanciare 25.000 lei
 71.01.30 – Alte active fixe – 25.000 lei – PUG;
CAPITOLUL 74.02 – Protecția mediului – 130.000 lei din care:
 Titlul II – Bunuri si servicii –130.000 lei suma compusa din:
 20.01.09 – Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional – 32.000 lei;
 20.01.05 - Carburanți si lubrefianți – 40.000 lei - decolmatare;
 20.01.30 – Materiale si servicii cu caracter funcțional (saci gunoi) – 8.000 lei;
 20.12 – consultanta – crocus – 50.000 lei.
CAPITOLUL 84.02 – Transporturi – 4.011.000 lei din care:
 71.01.01- dirigenție + drumuri de interes local – 4.011.000 lei;
Pentru Serviciul Public de Alimentare cu Apă al comunei Oancea sursa
finanțată integral din veniturile proprii avem următoarele venituri:
 Venituri din prestări de servicii: 149.000 lei;
In ceea ce privește cheltuielile avem următoarele prevederi:
 Titlul I – Cheltuieli de personal in valoare de 100.000 lei;
 Titlul II – Bunuri si servicii – 49.000 lei;
Art. 3 - Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul comunei Oancea,
judeţul Galaţi.
Art.4 - Prezenta hotărâre va fi comunicată D.G.R.F.P. Galaţi prin grija
compartimentului financiar contabil din aparatul de specialitate al primarului.
Art.5 - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică şi comunicată Instituţiei
Prefectului judeţul Galaţi, Primarului comunei Oancea şi altor persoane interesate de către
secretar Dima Elisabeta.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL,

Niculina Bogatu.
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Total consilieri ce compun Consiliul local = 9 consilieri
Total consilieri prezenţi la şedinţă
= 9 consilieri
Au votat ”pentru” 9, Au votat ”împotrivă” 0, Abţineri 0.

Elisabeta Dima.

