
       Proiect nr.4/20.02.2020 

ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

COMUNA PÂRSCOV 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea bugetului local 2020 

Consiliul local al comunei Pârscov, 

Avand in vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Pârscov privind 
aprobarea bugetului local al comunei Pârscov in anul 2020 , 
inregistrata la nr.1052/18.02.2020; 

- Raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil 
privind bugetul local al comunei Pârscov in anul 2020 , 
inregistrat la nr.1053/18.02.2020; 

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al 
comunei Pârscov inregistrate la nr. 

- Adresele nr.1393/10.01.2020;1660/13.01.2020;11729/07.02. 
- 2020;13825/13.02.2020 ale AJFP Buzau  ; 
- Adresele 12/14.02.2020 si 325/14.02.2020 ale Scolii 

gimnaziale Vasile Voiculescu Parscov privind solicitarea 
finantarii cheltuielilor de intretinere si functionare pentru anul 
2020; 

- Prevederile Hotararii Consiliului local Parscov 10/2018  privind 
stabilirea cotizatiei anuale datorate de membrii Asociatiei 
Comunelor din Romania – Filiala Judetului Buzau; 

- Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.1/21.01.2020 a 
Consiliului Judetean Buzau privind repartizarea sumelor din 
fondul constituit la dispozitia Consiliului Judetan Buzau si 
estimari pentru anii 2021 -2023 ; 

- Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- Legea 82/1991 a  contabilitatii; 
- Legea 5/2020 privind bugetul de stat 2020 ; 



In temeiul art.129 alin.4 lit.a coroborat cu art.139 alin.3 lit.a si art.140 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind 
Codul administrativ 

                                                HOTĂRĂȘTE : 

Art.1 .(1) Se aproba bugetul local al comunei Pârscov , pentru anul 
2020:  

Bugetul local –sursa A 

Venituri totale – 14201.29 mii lei 

Cheltuieli totale – 15578.76  mii lei 

 Buget de venituri proprii si subventii – sursa E 

Venituri totale – 68.30 mii lei 

Cheltuieli totale – 125,90 mii lei 

 Buget de venituri proprii si subventii – sursa F 

Venituri totale – 285.40  mii lei 

Cheltuieli totale – 285.40 mii lei 

               (2) Deficitul sectiunii de dezvoltare al bugetului local in suma de 
1377.47 mii lei se acopera din excedentul anilor anteriori. 

       (3) Deficitul sectiunii de dezvoltare al bugetului de venituri proprii 
in suma de 57.60 mii lei se acopera din excedentul anilor anteriori. 

Art.2. Defalcarea pe capitole se afla in anexa 1 la prezenta hotarare 
care face parte integranta din aceasta. 

Art.3. Cheltuielile de capital se regasesc detaliat in lista de investitii 
– anexa nr.2 la prezenta hotarare care face parte integranta din aceasta 

Art.4.Primarul si compartimentul financiar contabil vor aduce la 
indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art.5.Secretarul genral al comunei Pârscov va comunica prezenta 
hotarare persoanelor si institutiilor interesate. 

Initiator,Primar Daniel Mihai 

Avizat pentru legalitate, 

Secretar general uat Neculai Calen 


