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HOTARARE

Privind Bugetul Local pe anul2020
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
Avandu-se in vedere referatul depus de contabilul primariei privind bugetul de venituri si
cheltuieli pentru sectiunea de dezvoltare COD 02 sitinandu-se cont de prevederile:

o

o
r

Legii bugetului de stat pe anul 2020 Nr. 5 din 15 martie 2019 PUBLITCATA iN:
MONITORUL OFICIAL NR. 03 din 6 ianuarie 2020, privind structura bugetului de
venituri si cheltuieli pe cele doua sectiuni de functionare si de dezvoltare r;i detalierea
veniturilor pe capitole si subcapitole si a cheltuielilor pe capitole, subcapitole, paragafe,
titluri, articole si alineate;
Legea nr.2731206.02.2020 privind repartizarea sumelor defalcate din tva si eL sumelor si
cotelor defalcate din impozitul pe venit; HCJ Dolj nr.3123003.2020 privind alocarea de
cote din impozitul pe venit si tva pentru echilibrarea bugetelor locale; HCJ Dolj
nr.2130.0 1.2020 pentru fi nantarea unor cheltuiel i privind drumurile.
HCL Bistret nr. 112A19 privind aprobarea utilizarii excedentului in anul 2020, inregistrat
la sursa A pentru dezvoltare

in temeiul art. 133, alin. 2,

art. 139 alin.3

lit. a) art. 196, alin. l, lit. a din

Ordonanla de Urgenj[ nr.57 12019 privind Codul administrativ

;

HOTARASTE
z\rt.1. lie aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 . sectiunea de dezvoltare, in forma
ptrezentata, anexa la prezenta hotarare.

l\rt.2.

Sie

aproba Programul de investitii si Listele de investitii aferente, pentru obiectivele:

INVESTITII IN CONTINUARE :
POCUl20l4l2l101947 - Titlul proiectului: ,,Solufii de cornbatere a
marginalizdriiprin mdsuri inovative sociale" pentru achizitie a 4l de panouri srolare
proiect AFIR ,,Construire Gradinita 3 grupe ,, in satul Bistret
proiect AFIR ,,Construire si dotare hala produse lactate la tirgul comunal,,
proiect POP,,lnvestilii in infrastructura de agrement cu specific pescdresc - amenajare
pontoane, foigoare gi imprejmuire, in comuna Bistref,,
proiect ADR ,,MoDERNIZARE, EXTINDERE, DoTARE $coALA GIMNAZIAL,A
CORP CI, AME,NAJARE TEREN DE SPORT $I REFACERE IMPREJMUIRE,
COMUNA BISTRET, JUDET DOLJ
proiect PNDL ,,Construire Gradinita in satul Bistretu Nou,,
proiect PNDL ,,Construire locuin(e sociale unifamiliale in com, Bistref, jud. Dolj ,,

1. proiect

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8. proiect ADR Ch.

pentru depunere CF

si

,,Construire dotare
l-4, amenajare
sport si imprejmuire, Bistretu Nou, jud Dolj,,
9. proiect AFIR,, ndere retea de apa si canal in satul Bilstret, comuna
10. proiect PNDL
retea de apa si canal in satul Bistretu Nou,
com
I l.Proiectul cu
PNDL ,,Modernizare DC 24 Afumafl _
l9+227"
ALTE CHELTUIELI
INVESTITII DE LA BUGETUL LOCAL
1. Echipament IT 8
2. Copiator 25 mii,

;ilil,

Art.3. Se aproba cheltuielile
asociatiile intercomunitare in valoare de l6
mii lei.
Art.4. Se aproba programul ual de achizitiiin
forma prezentata.
Art.S. Cu aducere la indeplil
a-prevederilor prezentei hotarari de catre ordonatori
oontabilii Primariei Bistret si
rlii Bistret.
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nta din data de 14.02.2020
de 13 voturi pentru, dintr-un total de 13
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