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HOTĂRÂREA Nr. 8 
Din data de 18 februarie 2020  

Privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020 
 
 
 Consiliul Local al Comunei Boghiş întrunit în şedinţa ordinară de azi 18 februarie 
2020 
 
Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 332 din 28.01.2020 al Primarului Comunei Boghiş; 
- raportul de specialitate nr. 402 din 31.01.2020 al Compartimentului buget și finanțe; 
- raportul de avizare nr. 641 din 18.02.2020 al comisiei de specialitate; 
- prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020; 
- prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare;  
- adresa nr. SJG-STZ-256/13.01.2020 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Sălaj; 
- Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 11 din data de 17 februarie 2020 privind 

constituirea fondului la dispoziția consiliului județean din cota de 6% din impozitul pe venit, 
repartizarea acestuia și a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată destinate finanțării 
drumurilor județene și comunale pe unități administrativ-teritoriale, pe anul 2020; 

- prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) şi ale alin. (4) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
 

 În temeiul art. 139 alin. (1), al alin. (3) lit. a) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă bugetul local al comunei Boghiş pe anul 2020 în sumă de 7.776,23 mii lei 
la partea de venituri şi în sumă de 9.488,23 mii lei la partea de cheltuieli, repartizată pe capitole şi 
articole, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.  
 
 Art.2. Se aprobă ca deficitul secțiunii de dezvoltare în suma de 1.712,00 mii lei să fie 
acoperită din excedentul anilor precedenți. 
 
 Art.3. Se aprobă lista obiectivelor de investiții din anul 2020, în sumă totală de 7.070,00 mii 
lei, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 
 
 Art.4. Se aprobă transferul sumei de 1.503,89 lei de la sursa de finanțare E – Activități 
finanțate integral din venituri proprii la partea de venituri din sursa A – Integral de la buget, la 
capitolul 36.02.05 Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice.  



 
 Art.5. Primarul Comunei Boghiş în calitate de ordonator principal de credite, va asigura 
utilizarea raţională a fondurilor cuprinse în bugetul local pentru anul 2020, cu respectarea modului 
de repartizare pe capitole conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 
 
 Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei și 
compartimentul buget și finanțe. 
 
 Art.7. Prezenta hotărâre se comunică la : 

- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj 
- Primarul comunei Boghiş  
- Compartimentul buget și finanțe 
- Direcţia Generală a Finanţelor Publice Sălaj  
- Trezoreria Şimleu Silvaniei 
- Cetățenii comunei prin afișaj 
- Dosarul şedinţei. 
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