
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTESTI 

HOTARARE 
Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Baltesti pe anul 

2020 si estimari pentru anii 2021- 2023 

Avand in vedere: 
Proiectul de hotarare inregistrat sub nr.3799/17.02.2020; 
Raportul de special itate intocmit de seful Biroului Financiar contabil, inregistrat la 

nr. 3758/17.02.2020 prin care solicita aprobarea bugetului local pe anul 2020 si estimari 
pentru aniii 2021-2023. 

Expunerea de motive a primarului comunei Baltesti, inregistrata sub 
nr.3780/17.02.2020; 

Prevederile Legii nr.273/29.06.2006 Legea Finantelor Publice Locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

Prevederile art.6, alin.(6) din Legea nr.5/2020 privind aprobarea bugetului de stat 
pe anul 2020; 

Scrisoarea Ministerului Finntelor Publice nr.472003/08.01.2020 privind 
metodologia de intocmire a bugetului pe anul pe anul 2020 si a estimarilor pentru anii 
2021-2023, precum si scrisoarea MFP nr.472150/06.02.2020 privind repartizarea pe 
trimester a sumelor defa lcate din taxa pe valoare adaugata pentru bugetele locale 
pentru anul 2020 si estimarile pentru anii 2021-2023, aprobate prin Legea bugetului de 
stat nr.2/2020, inregistrat a la DGRFP Ploiesti sub nr. 1153/06.02.2020; 

Decizia Directorului General al D.G.R.F.P. Ploiesti nr.3173/07.02.2020 privind 
repartizarea pe un an si pe trimestere a sumelor alocate din unele venituri ale bugetului 
de stat pe anul 2020 si estimari pentru anii 2021-2023. 

Fisa cu indicatori pentru bugetul local alocati din unele venituri ale bugetului de 
stat pe anul 2020 si Fisa cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru 
echilibrarea bugetelor locale estimate pentru anii 2021-2023-anexa la Decizia 
nr.48/10.01.2020 . 

Adresa Consiliului Judetean Prahova nr.4034/21.02.2020, inregistrata sub 
nr.3871/21.02.2020; 

Hotararea Consiliului Judetean Prahova nr.14/20.02.2020; 
Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local 

Baltesti; 
Avizul secretarului general al comunei Baltesti; 
In temeiul art. 196 alin. (1), lit. "a" din OUG nr. 57 /2019, Codul Administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 



Consiliul Local al Comunei Baltesti, judetul Prahova, adopta prezenta hotarare: 

Art. 1 Se aproba bugetul local de venituri si cheltuieli al comunei Baltesti pe anul 
2020 si estimari pentru anii 2021-2023, conform anexei nr.1 ce face parte integranta din 
prezenta hotarare. 

Art. 2 Se aproba numarul de personal permanent si tem porar din statul de functii 
conform organigramei si fondul de salarii, conform anexei nr.2 ca re face pa rte integranta 
din prezenta hotarare. 

Art.3 Se aproba lista obiectivelor de investitii pe anul 2020 si estimari pentru anii 
2021-2023, pe capitole bugetare, potrivit anexei nr.3 care face parte integranta din 
prezenta hotarare. 

Art.4 Prezenta va fi dusa la indeplinire de catre primar prin compartimentul de 
specialitate si difuzata institutiilor si persoanelor interesate de catre secretarul general 
al comunei. 

NR.17 
BALTESTI, 21.02.2020 
Sedinta ordinara/ Nr. consilieri Nr.consilieri 
extraordinara In functie prezenti 

ordinara 13 12 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR GENERAL, 

POPESCU SIM:J/!/MADALINA 

Nr. voturi Nr. voturi Nr. 
"pentru" "contra" abtineri 

10 - 2 


