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PROIECT DE HOTARARE Nr. 5/05.02.2020 

cu privire la aprobarea bugetului local al comunei Jijila pentru anul 2020 și a bugetului 
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020 

 
 Consiliul local al comunei Jijila, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară legal constituită, la care 
participă un număr de ___ consilieri locali; 
 Văzând proiectul de hotărâre inițiat de către primarul comunei Jijila – Deacu Costică,  
-Raportul de aprobare nr. 412/05.02.2020, al primarului comunei Jijila, în calitate de ordonator principal de 
credite, 
-raportul nr. 411/05.02.2020 privind aprobarea bugetului, însoțit de anexa cu privire la defalcarea cheltuielilor pe 
capitole și articole întocmită de persoana responsabilă din cadrul compartimentului contabilitate-Vasile Marioara. 

Având în vedere adresele nr. 32 / 10. 01. 2020 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Tulcea prin 
care ni se comunică sumele și cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, repartizate Comunei Jijila,  
adresa nr. 1356 / 31.01.2020 a Consiliului Județean Tulcea, prin care se transmite repartizarea fondului constituit 
la dispoziția Consiliului Județean Tulcea din cota de 6% din impozitul pe venit estimat a se încadra la bugetul de 
stat, precum și sumele estimate pentru perioada 2020-2023 reprezentând 20% din cota de 18,5% din sumele 
defalcate din impozitul de venit, precum și 20% din sumele defalcate din TVA. 

Ținând cont de avizul favorabil al comisiei de specialitate; 
În baza prevederilor Legii nr. 5 / 2020 – Legea bugetului de stat pe anul 2020, Legea 273/2006 privind 

finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor  art. 129, alin. (7) lit. g) art. 139 și art. 196 alin. (1) lit. (a) din Ordonanța de 

Urgență nr. 57 din 2019,  privind Codul Administrativ. 
 
 

HOTĂRĂȘTE: 
Art. 1 Se aprobă bugetul general al unității administrativ teritoriale Jijila pe anul 2020, conform Anexei 

nr. I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
Art. 2 Se aprobă secțiunea de funcționare a bugetului local al unității administrativ teritoriale Jijila pe 

anul 2020, conform Anexei nr. II, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
Art. 3 Se aprobă secțiunea de dezvoltare a bugetului local al unității administrativ teritoriale Jijila pe anul 

2020, conform Anexei nr. III, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
Art. 4 Se aprobă lista de investiții aferente bugetului local pe anul 2020, conform Anexei nr. IV, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre; 



Art. 5 Se aprobă bugetul activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, a unității 
administrativ teritoriale Jijila, pe anul 2020, conform Anexei nr. V, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre; 

Art. 6 Se aprobă secțiunea de funcționare a bugetului activităților finanțate  integral sau parțial din 
venituri proprii a unității administrativ teritoriale Jijila, pe anul 2020, conform Anexei nr. VI, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre; 

Art. 7 Se aprobă utilizarea sumei de 1128 mii lei, reprezentând excedentul anului anterior, 2019, a 
bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii a unității administrativ teritoriale Jijila, în 
cadrul secțiunii de funcționare a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii a U.A.T. 
Jijila, pe anul 2020. 

Sumele primite cu titlu de subvenții de la A.P.I.A., vor fi utilizate numai în scopul pentru care au fost 
acordate, în condițiile legii; 

Art. 8 Se aprobă utilizarea sumei de 6286 mii lei reprezentând excedentul înregistrat la închiderea 
exercițiului bugetar, pe anul 2019, în cadrul secțiunii de dezvoltare pentru finanțarea unor investiții prevăzute în 
Anexa IV, în anul 2020. 

Art. 9 Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului județului Tulcea, primarului comunei 
Jijila, compartimentului financiar contabil, persoanei desemnate să răspundă de aplicarea prevederilor art. 76^1 
din legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și va fi făcută publică în condițiile legii prin publicarea în 
Monitorul Oficial Local. 

 
 
Adoptată astăzi, __________ cu _______ voturi pentru din totalul de 15 consilieri aleși 
 
 
 
Inițiator proiect de hotărâre                                               Avizat pentru legalitate 
            Primar                                                          Secretarul general al comunei Jijila 
        Costică Deacu                                                                  Dumitru Acriș 


