PRIMĂRIA COMUNEI ICOANA
COMUNA ICOANA
JUDEŢUL OLT
NR. 296/12.02.2020

Ancuța Gabriela, primar al Comunei Icoana ,
În temeiul prevederilor art. 136, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, îmi
exprim iniţiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect „ aprobarea bugetului

local de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 ” , în susţinerea căruia formulez conform art.
136, alin. (8), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 următorul
REFERAT DE APROBARE

La nivelul Comunei Icoana se elaboreaza, aproba, executa si raporteaza urmatoarele categorii de
bugete :
1.

buget local

2.

bugetul activitatilor finantate din venituri proprii

La elaborarea bugetului Comunei Icoana pentru anul 2020 s-au avut in vedere :
- Prognozele principalilor indicatori macroeconomici si sociali;
- Cadrul fiscal bugetar cu prognozele bugetare si politica fiscal bugetara , precum si cadrul de
cheltuieli pe termen mediu;
- Politicile si strategiile locale precum si prioritatile stabilite in formularea propunerilor de buget;
- Propuneri de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor de credite din subordine;
- Gradul de realizare a veniturilor proprii incasate in ultimii doi ani
- Programe de dezvoltare economica, sociala, culturala si educativa in concordanta cu politicile de
dezvoltare la nivel national si judetean .
- Legea nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020
- Legea cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice nr. 153/2017
- Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Financiar - contabil;
- Prevederile art. 155, alin. (1), lit. c), alin. (4), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ
- Prevederile art. 39, alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi
completată
- Adresele A.J.F.P. Olt si C.J. Olt privind repartizarea de sume Comunei Icoana,
Supun aprobării Dvs. „ bugetul local de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 „ conform

anexelor la proiectul de hotărâre .
PRIMAR ,
Ancuta Gabriela

