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ROMANIA
JUDETUL ARAD

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BARSA

Romania, lud. Arad, Com. Birsa, cp. 317025, tell fax O257S2LIoL

HOTARAREA NR 11
din data de 2O.O2.2O2O

privind aprobarea bugetului local si a bugetului activltSlilor finantate integral
sau parlial dln venituri proprii al comunei Barsa pe anul 2020

si estimdri pentru 2021, 2022,2023

Consiliul local al comunei Bersa, jud. Arad, intrunit in sedlnta ordinarS, azi data de
mai sus, avend in vedere:

- proiectul de hot5r6re inillat de c5tre primarul comunei din care reiese
necesitatea aprob5rii bugetului local si a bugetului activit5lilor finanlate integral sau patial
din venituri proprii al comunei B6rsa pe anul 2020 si estimiri pentru 2021, 2022,2023i- rapotul intocmit de catre compaftimentul de specialitate de la nivelul
consiliului local;

- prevederile legeii nr.27312006, privind finantele publice locale cu modific5rile
9l complet5rile ulterioare;

- adresa DGRP Timigoara nr ARG_STZ-354/13.0L.2020 privind preciz5ri in
legSturS cu veniturile 9i cheltuielile bugetelor locale;

- adresa DGRP ]-imigoara nr ARG 5T2_356/13.01.2020 privind repartizarea pe
unitSli administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea ad5ugate pentru
finanlarea cheltuielilor descentralizate la nlvelul comunelor, oragelor, municipiilor,
sectoarelor 9i l4unicipiului Bucuregtl aprobate prin Legea Bugetului de Stat pe anul 2020 -
estimEri 2021-2023;

- adresa DGRFP Timisoara nr ARG-STZ-35213.01.2020 privind repartizarea pe
trimestre a sumelor alocate din taxa pe valoarea ad5ugatd 9i a sumelor alocate din cotele
defalcate din impozitul pe veniu

- adresa ff. 2514131.01.2020 a CJ Arad, prin care ni se comunica prevederile
HCJ Arad ft. 36131.01.2020, privind repartizarea sumelor alocate din cota de 6%din
impozitul pe venit pentru anul 2020, 9i a estim5rilor din cote defalcate din impozitul pe
venit 9i din taxa pe valoarea adSugat5 pentru anii 2021 - 2023, pentru suslinerea
proiectelor de infrastructuri care necesitd cofinanlare localS;

- adresa DGRFP Timigoara nr ARG-STZ-877/ad 106.02.2020 privind repartizarea
pe trimestre a sumelor defalcate dln taxa pe valoarea addugatl pentru bugetele locale
aprobate prin Legea Bugetului de Stat pe anul 2020 si estim5ri pentru 2021, 2022,2023;

- adresa DGRFP Timigoara nr ARG-STZ- /12.02.2020 privind repartizarea
pe uniGti administrativ terltoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea ad5ugatd pentru
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oragelor, minicipiilor,
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sectoarelor 9i Municipiului Bucuregti aprobate prin Legea Bugetului de Stat pe anul 2020 9i

estimeri pentru 2021,2022,2023, destinate finanlErii de bazS a unitSlilor de invSlamant
preuniversltar de stat, pentru cheltuiellle prev5zute la art. 104 alin. (2) llt. b)-d) din Legea

educaiiei nalionale nr. Ll2Ql7, precum 9i repartizarea pe trimestre a acestor sume;

- avizul favorabil al comisei pe domeniul de specialitate de la nivelul Consiliului

Local Bersa dat prezentului proiecu
- votul unanim al celor ll consilieri prezenli.

in temeiul aft. 139 alin(1) 9i art. 196 atin. (1) Iit. (a) din O.U.G. nr. 5712019, privind

Codul administrativ:

HOTTRiSTEI

Art 1.- Se aproba bugetul local 9i bugetul activiHlilor finanlate integral sau patial din

veniturl proprii al comunLi B6rsa pe anul 2020 si estim5ri pentru 2021, 2022,2023 dupit

cum urmeaz6:

- mii lei -
Buget
2020

Estimari
2021

Estimari
2022

Estimari
2023

Total venituri buget local 3219,38 2A2,14 1858,00 1856,70

Total cheltuieli buget local- din care: 3131,11 2142,10 1858,00 1856,70

Cap. 51.02 Autoritati publice siactiuni externe 1451,78 1154,60 924,50 935,20

Cap. 61,02 Ordine publica si siguranta nationala 4,00 4,00 4,O0 4,00

Cap. 65.02Invatamint 139,40 742,50 122,50 112,50

Cap. 67,02 Cultura, recreerc si religie 315,00 15,00 15,00 15,00

Cap. 68.02 Asigurari si asistenta sociala 403,00 642,00 642,O0 642,04

Cap. 7a.O2 Loculnte, seruicii si dezvoLtare

DUbllca

909,30 184,00 150,00 148,00

Cap, 84.02 Transporturi 515,23 0,00 0,00 0,00

Total buget activltSlilor flnanlate lntegral sau pa4ial din venituri proprii:

- mii lei -
Buget
2020

Estimari
202!

Estimari
2022

Estimari
2023

Total venituri bugetul activitatilor finantate integral
sau partial din venituri proprii

600.00 600,00 600.00 600.00

Total cheltuieli bugetul activitatilor finantate integral
sau Dartial din venituri proprii- din care:

600.00 600.00 600.00 600.00

Cap, 83.10 Agricultura, silvicultura, piscicultura

sivinatoare
600.00 600.00 600.00 600.00
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Art 2.- Se aprob5 finanlarea cheltuielllor de dezvoltare a Bugetului Local pe anul 2020
din excedentul anilor anteriori, in sumS totald de 518.329,16 lei, din care- 754.624,16lei pentru obiectivul Reabilitare st modernizare C5min Cultural Bersa- 363.705 lel pentru obiectivul Amenajare capela mortuara in localitatea Aldesti

Art 3.- Cu ducere la indeplinirea prezentei se incredinteaz5 prirnarul Comune B:-::
Prezenta se comunlce cu:

- Primarul Comunei Barsa;
- LocJirorii Co'nunei Bersa, prin af;sare;

Institutla Prefectului- ludetul Arad.

PRESEDINTE DE qEDINTT
LUNG ANDREI 
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