
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA COŞNA 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea bugetului local pe anul 2020 şi estimări pe anii 2021- 2023

Consiliul local al comunei Coşna, judeţul Suceava;
Analizând:
- raportul nr.47 din 07.01.2020 al primarului comunei Coşna, completat cu raportul 

nr.451 din 22.01.2020;
- raportul de specialitate al compartimentului din aparatul de specialitate al primarului 

comunei Coşna, înregistrat sub nr.610 din 30.01.2020;
- avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe 

administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia 
mediului şi turism, din cadrul consiliului local, înregistrat sub nr.738 din 05.02.2020;

- avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii 
şi liniştii publice a drepturilor cetăţenilor, din cadrul consiliului local, înregistrat sub nr.744 din 
05.02.2020;

- avizul comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi 
social-culturale, culte şi protecţie copii, din cadrul consiliului local, înregistrat sub nr.748 din
05.02.2020;

- adresele nr. SVG_STZ/52/2020, SVG_STZ/104/2020, a Administraţiei Judeţene a 
Finanţelor Publice Suceava şi adresa nr.2324/2020 a Consiliului Judeţean Suceava;

Având în vedere:
- prevederile art.l alin.l litera „a”, art.5 alin.2, art.20 alin.l litera „a”, art.25, art.26 şi art.41 

din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020 publicată în Monitorul oficial al 

României nr.2 din 06.01.2020;
Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul art. 129 alin.l şi 2 litera ”b”, alin.4 litera ”a”, art.139 alin.3 litera ”a” şi art.196 

alin.l litera ”a” din OUG nr.57/2019 coroborat cu art.84 alin.3, art.87 şi art,88 privind Codul 
Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr.555 din 05.07.2019;

H O T Ă R Ă Ş T E :
Art.l.Se aprobă bugetul local al comunei Coşna, pentru anul 2020 şi estimări pe anii 2021- 

2023, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.Se aprobă numărul de personal permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor de 

bază, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3.Se aprobă lista obiectivelor de investiţii propuse a se realiza în anul 2020 din bugetul 

local Coşna, judeţul Suceava, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4.Se aprobă utilizarea în anul 2020 a excedentului bugetar înregistrat la 31.12.2019, în 

sumă de 61.231 lei, pentru finanţarea cheltuielilor la secţiunea de dezvoltare.
Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează primarul 

comunei Coşna, prin compartimentul financiar contabil, iar prin grija secretarului general al 
comunei se va face cunoscută celor în drept şi se va înainta Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava 
pentru control de legalitate.

PREŞEDINTE DE^EDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
Constantin Tojdajşcă Secretarul genertil al comunei,

Mariana Ivan
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