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          P R O I E C T    D E   H O T Ă R Â R E  NR.14/12.02.2020 

privind aprobarea Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Bucov 
pe anul 2020, estimări 2021-2023 și lista obiectivelor de investiții pe anul 2020 

 
 

Consiliul Local al Comuni Bucov întrunit în şedinţa ordinară la  data de 
18.02.2020, 
          Luând act de raportul de specialitate nr. 5929/17.02.2020, întocmit de către 
Șeful Biroului Fnancir Contabil  dl Tănase Ionuț din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Bucov ; 

 Referatul de aprobare al primarului , în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 
6025/18.02.2020, de avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, 
          Constatând necesitatea aprobării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al 
comunei Bucov pe anul 2020 precum și stimări 2021-2023; 

Ţinând cont de publicarea pe site-ul comunei Bucov  a proiectului Bugetului local 
de venituri şi cheltuieli pe anul 2020și estimări 2021-2023 în scopul dezbaterii publice a 
acestuia precum și ședința publică ținută la data de 14 .02.2020 ; 
          Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
          În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/06.01.2020 a bugetului de stat pe anul 
2020, 
          În baza adresei D.G.R.F.P Prahova, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice  
nr. 350085/12,01,2020, înregistrată la Primăria comunei Bucov, privind repartizarea pe 
trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru bugetele locale 
aprobate prin Legea bugetului de stat nr. 5/2020, 
          Ţinând cont de  stabilirea excedentului Bugetului local de venituri şi cheltuieli al 
comunei Bucov la anului 2019; 
          Având în vedere Legea nr. 153/28.06.2017, Lege-cadru privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, 
          Având la bază prevederile Legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, art. 
34 alin.6, cu modificările şi completările ulterioare, 
          În conformitate cu prevederile art. IV, alin. 4, lit. b, din Ordonanţa de urgenţă 
nr. 26 din 6 iunie 2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi 
întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
          În baza Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 



 
         Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011, actualizată, a asistenţei sociale, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
         În baza art. 129, al. 2, lit. „b", pct. 4, lit. „a" din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, 
         În temeiul art. 139, alin. 3 lit. „a" din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, 
         Consiliul local al comunei Bucov , adoptă următoarea 
  

H O T Ă R Â R E : 
  

Art.1. Se aprobă Bugetul Local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020 
conform anexei nr.1. la prezenta. 
 
Art.2. (1)Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2020 conform anexei nr 2 la 
prezenta. 
 
Art.3. Se aprobă bugetul de venituri  si cheltuieli –estimări 2021-2023  conform anexei 
nr. 3. 
 
Art.4.Anexele 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei 
Bucov prin serviciile de specialitate. 
 
Art.6.Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei 
Bucov, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Bucov, Instituţiei Prefectului 
judeţului Prahova . 
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