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R O M A N I A 
J U D E T U L  B U Z A U 

COMUNA GLODEANU SILSTEA 
C O N S I L I U L  L O C A L 

 
H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea bugetului local al comunei 
Glodeanu Silistea, Judeţul Buzau, pentru anul 2020. 

   
 
 Consilul local al comunei Glodeanu Silistea, judetul Buzau. 
 Având în vedere: 
 - expunerea de motive Primarului Gabriel Popescu inregistrata 
sub nr. 10/14.02.2020; 
 - raportul compartimentului contabilitate inregistrat sub nr. 
11/14.02.2020; 
 - prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020; 

- prevederile art. 19 alin. (1) litera (a), art 20 alin. (1) litera (a), 
art. 41 si art. 44 alin. (1), art. 45, din Legea nr. 273/2006 privind 
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului 
local. 

- prevederile art. 129 alin. (2) litera (b) alin. (4) litera (a) din Legea 
nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata,  modificata 
si completata ulterior ;  

În temeiul art. 139 alin. (3) lit.(a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 
 Art. 1. (1) Se aproba bugetul local al comunei Glodeanu Silistea, 
judetul Buzau pentru anul 2020, la venituri in suma de 19.664,26 mii 
lei, iar la cheltuieli in suma de 19.664,26 mii lei. 
 (2) Structura bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 
este cuprinsa in anexa nr. 1 
 
 Art. 2. Se aproba lista obiectivelor de investitii  pentru anul 
2020, conform anexei nr. 2. 
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Art. 3. Se aproba bugetul din venituri proprii  pe anul 2020, la 
venituri  suma de 290,00 mii lei si la cheltuieli in suma de 290,00  mii 
lei, conform anexei 3.  
 
 Art. 4. Anexele 1, 2, 3 fac parte integranta din prezenta hotărâre. 
 
 Art. 5. Compartimentul contabilitate va duce la indeplinire  
prevederile prezentei hotărâri. 
 
 Art. 6. Secretarul general al comunei Glodeanu Silistea, judetul 
Buzau va comunica prezenta hotărâre autorităţilor si persoanelor 
interesate. 
 

 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
 Consilier local,  
 
  
 
   

         
                  CONTRASEMNEAZA: 

                              SECRETAR GENERAL, 
           Adrian IONITA 

 
 
 
 
Nr. 4       
Glodeanu Silistea, 20 februarie 2020. 

 
  

 
 
 
 

 Prezenta hotărâre a fost adoptata de Consiliul local al comunei Glodeanu 
Siliştea în şedinţa din data de 20 februarie 2020, cu respectarea prevederilor art. 
139 alin. (3) lit. (a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu un număr de  ____ voturi ,,pentru”, __ voturi ,,impotriva” , __ 
,,abtineri”, din numărul total de ___ consilieri în funcţie şi ___ consilieri prezenţi la 
şedinţă. 


