
R O M Â N I A 

JUDEŢUL VRANCEA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIORĂŞTI 

 

HOTĂRÂREA nr. 10 

din 12 februarie 2020 

privind              aprobarea bugetului local al comunei Ciorăști, județul Vrancea pe anul 

2020 

Consiliul local al comunei Ciorăști, județul Vrancea întrunit în ședința ordinară din 

data de 12 februarie 2020, 

- văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului 

local al comunei Ciorăști pe anul 2020 înregsitrat sub nr. 230/21.01.2020; 

- în baza raportului compartimentului de resort cu nr. 286/23.01.2020; 

- având în vedere avizul comun al comisiilor pe domenii de activitate ale Consililui 

local al comunei Ciorăști, județul Vrancea; 

- în baza prevederilor Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020; 

- ţinând cont de adresele cu numărul 801/13.01.2020,  1482/17.01.2020, 

340/05.02.2020 şi 555/10.02.2020 primite din  partea Administraţiei Judeţene a 

Finanţelor Publice Vrancea şi de adresa cu numărul 1550/31.01.2020 primită din 

partea Consiliului Judeţean Vrancea, prin care au fost repartizate sumele și cotelor din  

TVA precum şi sumele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe 

anul 2020; 

- în temeiul art. 129  alin. (1) şi (2)  lit. „b” alin. (4) lit. „a”, art. 139 alin. (1) și (3) lit. 

”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E 

Art.1.  Se aprobă bugetul local al comunei Ciorăști, județul Vrancea pe anul 2020, pe 

cele două secțiuni, secțiunea funcționare și secțiunea dezvoltare, conform anexei nr. 1.  

Art.2. Se aprobă lista de investiții pe anul 2020, conform anexei nr. 2.  

Art.3. Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica primarului comunei Ciorăşti, Instituţiei 

Prefectului Judeţului Vrancea pentru verificare şi exercitarea controlului de legalitate şi se va 

aduce la cunoştinţa publicului prin grija secretarului general al comunei Ciorăști, județul 

Vrancea. 

 Preşedinte de şedinţă,      Contrasemnează, 

         Consilier local Stan Ionel    Secretarul general al comunei, 

                       Rizea Fănica 


