
JUDETUL TULCEA 
CONSILIUL LOCAL  
COMUNA OSTROV           
 

H O T A R A R EA NR. 5 
privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli si  

a bugetului de venituri proprii pe anul 2020 
 

18.02.2020 
 

Consiliul Local al comunei OSTROV, judetul TULCEA  intrunit in sedinta ordinara din data de 
18.02.2020, legal constituita; 

Vazând avizul favorabil dat de comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Ostrov 
judetul Tulcea , 

Vazând adresa nr. 32/10.01.2020, respectiv adresa 228/12.02.2020, primita de la AJFP Tulcea 
prin care se comunica: 

 sumele defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor in invatamantul gimnazial in 
valoare de 80 mii lei; 

 drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatii 
lunare : 659 miilei 

 ajutorul de incalzire a locuintei pentru beneficiarii de ajutor social: 32 miilei 
 tichete de gradinita: 10 miilei 
 drepturile copiilor cu cerinte speciale: 36 miilei 
 

Vazând adresa nr. 32/10.01.2020 primita de la AJFP Tulcea  prin care se comunica: 
- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale: 986 miilei 
- alocare directa din impozitul pe venit: 257 miilei 
- sume alocate din cotele defalcate din impozit pe venit: 404 miilei 

 
Vazând adresa nr. 1356/31.01.2020 primita de la Consiliul Judetean Tulcea  prin care se 

comunica: 
 sume pentru echlibrarea bugetelor locale din fondul constituit la dispozitia consiliului 

judetean din cota de 6% din impozitul pe venit: 875 miilei 
 
În conformitate cu prevederile art. 39 din Legea nr. 273/2006-privind finantele publice locale; 
În temeiul prevederilor Legii nr. 5/2020 –privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2020; 
În conformitate cu prevederile art. 129, alin.4, litera a, din OUG 57/2019-privind Codul 

administrativ; 
În baza prerogativelor date  de prevederile  art.139 și art. 196 din OUG 57/2019 – privind 

Codul administrativ; 
 
                                                  

HOTARESTE 
 
   Art.1.Se aproba Bugetul local al Comunei Ostrov, judetul Tulcea  pe anul 2020, la venituri in 
suma de 4380 miilei si la cheltuieli in suma de 4570 mii lei, pe sectiune de functionare si sectiune de 
dezvoltare. 

Art. 2  Se aproba Bugetul de venituri proprii al Comunei Ostrov, judetul Tulcea pe anul 2020 
la venituri in suma de 6 miilei si la cheltuieli in suma de 16 mii lei, pe sectiune de functionare si 
sectiune de dezvoltare. 

Art.3 Se aproba finantarea deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local in suma  
de 190 miilei din excedentul anilor precedenti. 



Art.4 Se aproba utilizarea temporara din excedentul anilor precedenti al bugetului local a 
sumei de 100 miilei in cazul inregistrarii unor goluri de casa –sectiunea de functionare- provenite din 
decalaje intre veniturile si cheltuielile anului curent, precum si pentru acoperirea definitiva a 
eventualului deficit bugetar rezultat la finele exercitiului bugetar 2020. 

Art.5 Se aproba fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale in suma de 30 
miilei, in conformitate cu art.36, aln.1 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale pentru 
finantarea unor cheltuieli urgente sau neprevazute aparute in cursul exercitiului bugetar. 

Art.6 Se aproba alocarea sumei de 8 miilei din bugetul local pentru cheltuielile de deplasare a 
cadrelor didactice care fac naveta la si dinspre Scoala Gimnaziala Ostrov pana la domiciliu, 
respectiv suma de 3 miilei reprezentand cheltuieli cu bursele scolare.  

Art.7 Se aproba alocarea sumei de 5 miilei pentru cheltuieli cu ajutoare de urgenta prevazute 
in capitolul 68.02, subcapitolul 68.02.15, titlul 57, articolul 57.02, alineat 57.02.01. 

Art.8 Se aproba alocarea sumei de 20 miilei drept sprijin in sustinerea cultelor, respectiv 
Bisericii Adormirea Maicii Domnului din Comuna Ostrov, prin transfer, suma prevazuta la capitolul 
67.02, subcapitolul 67.02.50, titlul 59, articolul 59.12, suma necesara pentru finalizarea si dotarea 
constructiei  “capela mortuara” inceputa anul precedent.  

Art.9 Se aproba alocarea sumei de 20 miilei pentru servicii de catering in cadrul programului 
„DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII, IMBUNATATIREA SERVICIILOR DE BAZA SI 
PUNEREA IN VALOARE A MOSTENIRII CULTURALE IN COMUNA OSTROV, JUD 
TULCEA” –MASURA 3.2.2 , pentru un numar de 27 de copii proveniti din familii defavorizate. 

Art.10 Se aproba alocarea sumei de 10 miilei pentru cheltuieli curente, cheltuieli de 
intretinere si dotare a bazei sportive de fotbal a comunei, suma prevazuta la cap. 67.02- cultura, 
subcap. 67.02.05-Sport. 

Art.11 Sinteza bugetului local pe anul 2020, detaliata la venituri pe capitole si subcapitole, iar 
la cheltuieli pe actiuni, se prezinta in anexa nr.1 

Art.12 Sinteza bugetului local- sectiunea de functionare- pe anul 2020, detaliata la venituri pe 
capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe actiuni, se prezinta in anexa nr.1a. 

Art.13 Sinteza bugetului local- sectiunea de dezvoltare- pe anul 2020, detaliata la venituri pe 
capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe actiuni, se prezinta in anexa nr.1b. 

Art.14 Sinteza bugetului de venituri proprii pe anul 2020, detaliata la venituri pe capitole si 
subcapitole, iar la cheltuieli pe actiuni, se prezinta in anexa nr.2 

Art.15 Sinteza bugetului de venituri proprii - sectiunea de functionare- pe anul 2020, detaliata 
la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli pe actiuni, se prezinta in anexa nr.2a. 

Art.16 Se aproba lista cheltuielilor de capital cu finantare din alocatii bugetare ale bugetului 
local pe anul 2020 conform anexei 3. 

Art.17 Anexele 1, 1a, 1b, 2, 2a, si 3  fac parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.18 Prevederile prezentei hotarari vor fi comunicate primarului comunei Ostrov pentru 

ducerea la indeplinire si comunicata in copie pentru verificarea legalitatii actelor de catre prefect prin 
grija secretarului unitatii administrativ teritoriale Ostrov, judetul Tulcea . 

 
 

 Prezenta hotarare a fost adoptată cu votul a 11 consilieri din cei 11 prezenti la  
sedinta, înregistrându-se _-__ voturi contra si __-__ abtineri. 
 
 

Adoptata astazi 18.02.2020. 
             

 
  Presedinte de sedinta                      Contrasemnat pentru legalitate 

Secretar general, 
                                                                    Spanachi Niculae 


