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HOTĂRÂREA NR.12 

din data de 20 februarie 2020 

privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli şi a listei de investitii pe anul 2020 al UAT Vărădia de Mureș 

 

Consiliul local al comunei Vărădia de Mureş, judeţul Arad, întrunit în şedinţă ordinară, 

      Având în vedere : 

-referatul de aprobare a primarului comunei privind propunerile bugetului local de venituri și cheltuieli şi a listei de 

investitii pe anul 2020 al UAT Vărădia de Mureș; 

- referatul compartimentului contabilitate privind propunerile bugetului local de venituri și cheltuieli şi a listei de 

investitii pe anul 2020 al UAT Vărădia de Mureș; 

- prevederile Legii nr.5/2020 privind aprobarea  bugetul de stat pe anul 2020; 

- prevederile art.1,alin 1 și 2,li  a și d,art.4,art.8,art.11,art.12,art.19, alin 1,lit a,art.20 alin.,lit.a,art.25,art 

26,alin.2,art.39,alin.6 din  Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,actualizată; 

- adresele nr. ARG-SRZ-877/ad/06.02.2020, ARG-SRZ-FN/12.02.2020,ARG-STZ 356/13.01.2020  a  Direcţiei 

Generale Regionale a Finanţelor Publice-Timișoara, Administrația Județeană Finanțelor Publice Arad,Serviciul Sinteză 

și Asistența Elaborării și Execuției Bugetelor Locale; 

- adresa nr.60/17.02.2020 a Școli Gimnaziale Cristian Herbei Vărădia de Mureș, prin care solicită sume din bugetul 

local pentru bunuri și servicii; 

- prevederile Hotărârilor Consiliului Județean Arad nr.36 din 31.01.2020, privind repartizarea pe unitati 

administrativ-teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit, pentru finanțarea unuor 

obiective de investiții; 

- prevederile art.138 din Constituţia României; 

- prevederile art.88, art 90, art.129, alin 4, lit ”a” din cuprinsul Ordonanței de urgență nr.57/2019, privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- cu respectarea prevederilor art.139 alin.1 din OUG 57/2019 – Codul administrativ , din totalul de 11 consilieri în 

funcție, 11 prezenţi, hotărârea a fost adoptată cu un numar de 11 voturi « pentru », 0 voturi « impotriva »,  voturile 

exprimându-se prin vot deschis, cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârii fiind majoritatea absolută; 

  In temeiul art.139, alin.1 din O.U.G.57/2019, privind Codul Administrativ, 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VĂRĂDIA DE MUREŞ 

H O T Ă R Ă S T E 

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli si lista de investitii a Consiliului local al comunei Vărădia 

de Mureş pentru anul 2020 şi bugetul estimativ pe anii 2021-2023, conform anexei, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei și Compartimentul  

buget finante,colectare venituri din cadrul Primăriei Vărădia de Mureș. 

 

PRESEDINTE, 

                               Ghenuț Lupuț 

CONTRASEMNEAZA,                                                                                                  

Secretar general,                                                                                                                                                

Lacrimioara Luputiu  


