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HOTARAREA  Nr.21 
Din  14  Februarie  2020 

 
 Privind: Aprobarea bugetului local și lista de investișii a comunei 
Romanu,judeŃulBrăila pe anul 2020. 
            Avănd în vedere:  

          - Nota de fundamentare privind bugetul general de venituri si cheltuieli pe anul 2020 
al d-nei Ionișă Stelușa,Primarul com.Romanu .    
          -Raportul d-nei Radu Badiu Nicoleta,referent în cadrul compartimentului 
contabilitate, privind necesitatea adoptării bugetului local pe anul 2020  structurat pe 
capitole,subcapitole si alineate;  
          –Adresa AJFP Brăila  privind Decizia  nr. 1 cu anexele nr.1,1a,1b,1c,2,3,4 Decizia  
nr.2 cu anexele 1 si 2 privind repartizarea sumelor defalcate din  TVA pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate,echilibrarea bugetelor locale si a sumelor defalcate din 
impozitul pe venit si a impozitului pe venit estimate pe anul 2020 pentru echilibrarea 
bugetului local pe anii 2021-2023 si repartizarea cotei de 18,5% din impozitul pe venit 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anii 2021-2023 
         - Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.008 din 21.01.2020 cu anexele privind 
repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit,pentru echilibrarea bugetelor locale și 
a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor localepe anii 2021-2013 si a 
HCJ nr.009/21.01.2020 pentru repartizarea pe UAT-uri a cotei de 8% din impozitu pe venit 
estimate a se incasa la bugetul de stat pe anul 2020 pentru su8stinerea programelor 
locale,proiecte de infrastructura,si cheltuieli de functionare pe anul 2020. 
          -Adresa Scolii Gimnaziale Romanu nr.65/14.01.2020 privind  fundamentarea  
proiectului de buget pe anul 2020; 

    Avizele comisiilor  de specialitate; 
 In baza art.50 din Legea nr.273/2006 cu modificarile ulterioare privind finantele 
publice locale pentru repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea 
bugetelor locale. 
 In baza Legii nr.5 /06.01.2020 privind Legea Bugetului de Stat pe anul 2020; 
 In bazaLegii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale ,modificata şi 
completata prin derogare de la art.32 si 33  precum si stabilirea unor masuri financiare şi 
a Legii nr.227/2015 cu modificările şi completările ulterioare privind Codul Fiscal; 

           In conformitate cu  art.129 alin.1 si 2,lit.b,d,alin.4,lita,d,alin.7,lit.d,f,h,m din OUG    
.       nr.57/5.07.2019 ; 

           In temeiul art. 139 alin.1 și 196 alin.1 lit. a din OUG nr.57 din 2019 privind 
Codul Administrativ . 



                                                                 2. 
 
                                                     H O T A R A S T E : 
 
 Art.1.Se aprobă Bugetul General de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020  
conform Anexei nr.1 privind Nota de fundamentare a d-nei Ionișă Stelușa,Primar si a 
Anexei nr.2 privind bugetul structurat pe capitole,subcapitole si aliniate întocmit de d-na 
Radu Badiu Nicoleta,referent contabil. 
            Art.2.Se aprobă lista de investitii și lucrari propuse a se realiza prin achizitii  
publice in anul 2020 care face parte integranta din prezenta hotărăre. 
            Art.3. D-na Primar Ionișă Stelușa  si  d-na Radu BadiuNicoleta,referent in 
cadrul Compartimentului contabilitate,  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărări.    
            Art.4. Prin grija Secretarului de comună,prezenta hotărăre va fi  adusă la 
cunoştinŃa Institușiei Prefectului și tuturor  persoanelor  interesate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Președinte de ședinșă,                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 
                                    
                       Chirpac Gheorghe                                                               Secretar General, 
                                                                                                               Zainea Cristian George 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ROMANIA 

JUDETUL BRAILA 

 COMUNA  ROMANU 

PRIMAR 

Adresa str.Sfatului nr.10Tel/fax 0239697142 

E-mail: primariaromanu@ymail.comweb:primariaromanu.ro 

 

PROIECT  DE  HOTARARE 
Din  12  Februarie  2020 

 
 Privind: Aprobarea bugetului local și lista de investișii a comunei 
Romanu,judeŃulBrăila  pe anul 2020. 
             Avănd în vedere:  

          - Nota de fundamentare privind bugetul general de venituri si cheltuieli pe anul 2020 
al d-nei Ionișă Stelușa,Primarul com.Romanu .    
          -Raportul d-nei Radu Badiu Nicoleta,referent în cadrul compartimentului 
contabilitate, privind necesitatea adoptării bugetului local pe anul 2020  structurat pe 
capitole,subcapitole si alineate;  
            –Adresa AJFP Brăila  privind Decizia  nr. 1 cu anexele nr.1,1a,1b,1c,2,3,4 Decizia  
nr.2 cu anexele 1 si 2 privind repartizarea sumelor defalcate din  TVA pentru finantarea 
cheltuielilor descentralizate,echilibrarea bugetelor locale si a sumelor defalcate din 
impozitul pe venit si a impozitului pe venit estimate pe anul 2020 pentru echilibrarea 
bugetului local pe anii 2021-2023 si repartizarea cotei de 18,5% din impozitul pe venit 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anii 2021-2023 
         - Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.008 din 21.01.2020 cu anexele privind 
repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit,pentru echilibrarea bugetelor locale și 
a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor localepe anii 2021-2013 si a 
HCJ nr.009/21.01.2020 pentru repartizarea pe UAT-uri a cotei de 8% din impozitu pe venit 
estimate a se incasa la bugetul de stat pe anul 2020 pentru su8stinerea programelor 
locale,proiecte de infrastructura,si cheltuieli de functionare pe anul 2020. 
          -Adresa Scolii Gimnaziale Romanu nr.65/14.01.2020 privind  fundamentarea  
proiectului de buget pe anul 2020; 

       - In baza art.50 din Legea nr.273/2006 cu modificarile ulterioare privind finantele 
publice locale pentru repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea 
bugetelor locale. 
 In baza Legii nr.5 /06.01.2020 privind Legea Bugetului de Stat pe anul 2020; 
 In bazaLegii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale ,modificata şi 
completata prin derogare de la art.32 si 33  precum si stabilirea unor masuri financiare şi 
a Legii nr.227/2015 cu modificările şi completările ulterioare privind Codul Fiscal; 

           In conformitate cu  art.129 alin.1 si 2,lit.b,d,alin.4,lita,d,alin.7,lit.d,f,h,m din OUG 
nr.57/5.07.2019 ; 



           In temeiul art. 139 alin.1 și 196 alin.1 lit. a din OUG nr.57 din 2019 privind 
Codul Administrativ . 
                                                                 2. 
 
                                                     H O T A R A S T E : 
 
 Art.1.Se aprobă Bugetul General de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020  
conform Anexei nr.1 privind Nota de fundamentare a d-nei Ionișă Stelușa,Primar si a 
Anexei nr.2 privind bugetul structurat pe capitole,subcapitole si aliniate întocmit de d-na 
Radu Badiu Nicoleta,referent contabil. 
            Art.2.Se aprobă lista de investitii și lucrari propuse a se realiza prin achizitii  
publice in anul 2020 care face parte integranta din prezenta hotărăre. 
            Art.3. D-na Primar Ionișă Stelușa  si  d-na Radu BadiuNicoleta,referent in 
cadrul Compartimentului contabilitate,  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărări.    
            Art.4. Prin grija Secretarului de comună,prezenta hotărăre va fi  adusă la 
cunoştinŃa Institușiei Prefectului și tuturor  persoanelor  interesate. 
 
 
 
 
 
                                                             PRIMAR, 
 
                                                    IONIșĂ  STELUșA 


