ROMANIA
JUDETUL OLT
PRIMARIA COMUNEI VERGULEASA

NR.49/21.01.2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Verguleasa pe anul
2020 si a estimarilor pe anii 2021-2023, a Programului de investitii publice pe grupe de investitii si surse
de finantare, a Strategiei anuale de achizitie publica la nivelul Primariei Verguleasa si a Programului
anual de achizitii publice pe anul 2020

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VERGULEASA, JUDETUL OLT
Intrunit in sedinta ordinara din data de 20.02.2020
Avand in vedere :
- Raportul nr.339/21.01.2020 al Compartimentului financiar-contabil cu privire la aprobarea
bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Verguleasa pe anul 2020 si a estimarilor pe anii 20212023 si respectiv a Programului de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare;
- Adresa nr.OT130205/14.01.2020 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Olt, inregistrata la
Primaria comunei Verguleasa sub nr.267/15.01.2020, cu privire la sumele defalcate din taxa pe valoarea
adaugata si cotele defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale, aprobate pe anul 2020 si
estimarile pe anii 2021-2023;
- Adresa nr.OT130567/12.02.2020 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Olt, inregistrata la
Primaria comunei Verguleasa sub nr.948/13.02.2020, cu privire la repartizarea pe unitati administrativteritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate
la nivelul comunelor pe anul 2020 si estimarile pe anii 2021-2023 precum si repartizarea pe trimestre a
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata, aprobate pe anul 2020;
- Adresa nr.1551/14.02.2020 a Consiliului Judetean Olt, inregistrata la Primaria Verguleasa sub
nr.988/14.02.2020, cu privire la repartizarea pe unitati administratv-teritoriale a cotei de 6% din impozitul
pe venit pa anul 2020 si a estimarilor pentru 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata si din
cotele defalcate din impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de
functionare si/sau de capital;
- Proiectul bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Verguleasa pe anul 2020 si estimarile
pentru anii 2021-2023;
- Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare pe anul 2020;
- Programul de achizitii publice nr.161/12.02.2020, al Scolii Gimnaziale Poganu pentru anul 2020;
- Raportul nr.340/21.01.2020, al compartimentului de achizitii publice din cadrul Primariei
Verguleasa, cu privire la aprobarea Strategiei anuale de achizitie publica la nivelul Primariei Verguleasa pe
anul 2020 si a Programului anual de achizitii publice pe anul 2020;
- Prevederile Legii nr.5/2020 – Legea bugetului de stat pe anul 2020;
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificarile şi completarile
ulterioare;
- Prevederile art.2 alin.(3) lit.b), art.11 si art.12 din anexa la H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului- cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;
- Prevederile Ordinului nr.281/2016 al Agentiei Nationale pentru achizitii publice, cu privire la
stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achizitiilor publice si Programului anual al
achizitiilor sectoriale;

- Prevederile art.23 alin.(2) lit.f) din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Proiectul de hotarare nr.49/21.01..2020 cu privire la aprobarea bugetului local de venituri si
cheltuieli al comunei Verguleasa pe anul 2020 si a estimarilor pe anii 2021-2023, a Programului de investitii
publice pe grupe de investitii si surse de finantare, a Strategiei anuale de achizitie publica la nivelul
Primariei Verguleasa si a Programului anual de achizitii publice pe anul 2020;
- Referatul de aprobare nr.50/21.01.2020 ;
- Rapoartele nr.76, 77 si 78/18.02.2020 ale Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate din
cadrul Consiliului Local al comunei Verguleasa, cu privire la emiterea avizelor favorabile la proiectul de
hotarare;
- Raportul nr.91/19.02.2020, al compartimentului de specialitate, cu privire la avizarea legalitatii
proiectului de hotarare;
- Anuntul nr.349/21.01.2020, cu privire la afisarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al
comunei Verguleasa, pe anul 2020, in vederea dezbaterii publice;
- Prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica,
republicata;

- Prevederile Legii nr.24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea
actelor normative, rerepublicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul prevederilor art.129, alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a) art.139 alin.(3) lit.a) si art.196
alin.(1) lit.a), din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă bugetul local de venituri si cheltuieli al Comunei Verguleasa pe anul 2020 si
estimarile pe anii 2021-2023, conform anexei nr.1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre;
Art.2. Se aprobă programul de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare pe anul
2020, conform anexei nr.2 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre;
Art.3. Se aprobă Strategia anuala de achizitie publica la nivelul Primariei Verguleasa pe anul 2020,
conform anexei nr.3 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre;
Art.4. Se aprobă Programul anual de achizitii publice pe anul 2020, – Administartie publica,
conform anexei nr.4 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre;
Art.5. Se aprobă Programul anual de achizitii publice pe anul 2020, – Invatamant, conform anexei
nr.5 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre;
Art.6. Prezenta hotãrâre poate fi contestatã conform Legii nr.554/2004, privind contenciosul
administrativ;
Art.7. Hotărârea se va afisa public si se va comunica:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Olt;
- Primarului Comunei Verguleasa;
- Compartimentului financiar - contabil ;
- Scolii Gimnaziale Poganu.
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