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H O T Ă R Â R E A  Nr. 11 

 Din 19 februarie 2020 

 

privind aprobarea bugetului local pe anul 2020  

    

 

Având în vedere temeiul juridic, respectiv prevederile: 

-Referatul de aprobare ca instrument de prezentare  și motivare a proiectului de hotărâre inițiat de 

primarul comunei 

-Raportul compartimentului de contabilitate  

-art. 121 alin (1) și alin (2) și art. 138 alin. (4) și alin  (5) din Constituția României, revizuită 

-art. 9 din Cata europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 

ratificată prin legea nr. 199/1997 

-art. 7 alin (2) din Codul civil 

-art. 20, art. 21, art, 27, art,29 și art. 30 din Legea –cadru a descentralizării nr. 195/2006 

-Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările și completarile ulterioare: 

-Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat  

- prevederile art. 129 alin. (4) lit. b)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- prevederle art. 139 alin. (3) potrivit căruia cvorumul ne 

cesar pentru adoptarea hotărârii este  majoritarea absolută; 

 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

adoptă următoarea, 

 

 CONSILIUL LOCAL al comunei Nusfalau, adoptă prezenta 

 

H O T Ă R Â R E 

       Art.1 Se aprobă bugetul general al unităţii administrativ teritoriale Nusfalau pentru anul 

2020, la sursa A, în suma totală de  7062,66 mii lei la partea de veniturui şi în suma totală de 
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7213,39  mii lei la partea de cheltueli, iar la sursa E, la partea de venituri în suma de 45,00 mii 

lei, iar la partea de cheltueli în suma de 206,20  mii lei. conform anexei nr. 1 la prezenta hotarâre. 

              

Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa de contencios administrativ - 
Tribunalul Salaj, în termen de 30 de zile de la comunicare .  

             Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
ordonatorul principal de credite, prin aparatul de specialitate al primarului comunei Nusfalau şi 
instituţiile subordonate consiliului local.  

             Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului - judeţul Salaj; 

- Primarului comunei Nusfalau; 

- Consiliului Judeţean Salaj;  

- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de stat Salaj;  
 

- Tuturor instituţiilor şi serviciilor din cadrul Consiliului Local. 

- se afiseaza pe websitweul comunei Nusfalau 
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