
 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  MOSNA 

JUDETUL IASI  

 

HOTARÂREA NR 12/24.02.2020 

Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli  pe anul 2020 

     

  Consiliul Local al comunei Mosna, judetul Iasi; 

       Având în vedere:           

           Proiect de hotarire  nr       549/17.02.2020  initiat de primarul comunei Mosna avizat de 

secretarul comunei ; 

               Referatul   primarului comunei Mosna  nr   597/19.02.202   prin care  propune  

aprobarea  bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 

           Raportul compartimentului de  contabilitate  din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, înregistrat la nr.596/19.02.2020 

           Raportul de avizare al comisiei de specialitate  din cadrul consiliului local,  prin care se 

avizează favorabil proiectul de hotărâre ; 

             Legea nr 5/2020a bugetului de stat pe anul 2020; 

            Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

            Adresa  nr .5428/17.02.2020  emisa de Consiliul judetean Iasi   reprezentând cotele  

defalcate din  impozitul pe venit  în procent de 6% conf.HCJ IASI –NR 76/17.02.2020 pe  

anul 2020 

             Adresele nr 674/12.02.2020, nr  248/14.01.2020, nr .5428/17.02.20,nr 681/12.02.2020 

de la Directia  Generala  Regionala a Finantelor  Publice Iasi  

               Deciziilor  nr   2732/11.02.202, Decizia nr.18/13.01.2020(anexa nr 1-nr.6),Decizia 

nr 17/13.01.2020,decizia nr 16/13.01.2020 emisă de Directia  Generala  Regionala a 

Finantelor  Publice Iasi;  

              Prevederile art.6,alin 9 din  Legea  nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 

administratia publica; 

           Prevederile art.139 din O.U.G. 57/2019  ;                                              

            În temeiul art.196 alin1 lit b  din Ordonanta  de Urgenta a  Guvernului  Nr 57/2019; 

  
 



 
 

 HOTARASTE: 

                                               

     Art.1.  Se aprobă  bugetul local al comunei Moșna ,jud. Iasi pe anul 2020 la venituri si cheltuieli 

după cum urmează:   

Total venituri     6.612.220 lei, din care: SF: 4.011.390 lei        SD: 2.600.830 lei 

Total cheltuieli  7.636.390 lei, din care:  SF: 4.011.390 lei        SD: .3.625.000 lei 
     Deficit la  sectiunea de dezvoltare in suma de 1.024.178,19 lei acoperit din excedentul anilor 

precedenti. 

Cap 51.02. Autoritati publice                    2.405.290 lei din care: 

   Cheltuieli de personal                             1.900.220 lei 

   Cheltuieli materiale                                 407.070 lei 

   Cheltuieli de capital                        98.000 lei 

 

Cap. 54.02 Alte servicii publice                                   42.000 lei   din care: 

   Fond de rezerva                                    2.000  lei 

                                   Cheltuieli de personal                                  30.000 lei 

                                   Cheltuieli materiale                                     10.000 lei 

 

Cap. 61.02 Ordine publica (Pompieri)                                    5.000  lei din care: 

   Cheltuieli materiale                         5.000  lei 

   

Cap. 65.02 Invatamant                                           1.026.000 lei din care:   

   Cheltuieli de personal                                   21.000  lei 

   Cheltuieli materiale                      105.000  lei 

                                   Tichete sociale pentru gradinita                   20.000 lei 

Ajutoare sociale pentru copiii cu  

cerinte educationale speciale (CES)              6.000 lei 

Cheltuieli de capital                                   874.000 lei 

      

Cap 67.02 Cultura, recreere si religie,                                    1.633.000 lei din care: 

   Cheltuieli de personal                      210.000 lei 

   Cheltuieli materiale                      213.000 lei 

   Sustinerea cultelor                        40.000 lei 

   Cheltuieli de capital                   1.170.000 lei 

     

 Cap.68.02 Asigurari si asistenta sociala                                 832.100 lei din care: 

Cheltuieli de personal                               376.000 lei 

Asistenta sociala - indemnizatii         200.000 lei 

Burse sociale                                              20.000 lei 

Ajutoare sociale numerar - caldura          26.100 lei 

Cheltuieli de capital                     210.000 lei 

 

            Cap 70 02 Serv.dezv publica, locuinte, mediu si ape,              230.000 lei din care: 

   Cheltuieli materiale                      100.000 lei 

              Cheltuieli de capital                  130.000 lei 

    

      Cap 74 02 Protectia mediului                                  652.000 lei   din care: 

Cheltuieli materiale - salubris                      50.000 lei 

Alte cheltuieli materiale                            150.000 lei 

   Cheltuieli de capital                      452.000 lei 



 
 

 

Cap 84.02 Transporturi                                              811.000 lei din care: 

   Cheltuieli materiale                      120.000 lei 

   Cheltuieli de capital                                 691.000 lei  
 
 

Art. 2 - Primarul   comunei  Moșna , compartimentul de contabilitate din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art. 3 - Secretarul Consiliului Local va comunica  copie dupa prezenta hotarare : 

• Primarului comunei Mosna. 

• Compartimentului de contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului. 

• D.G.F.P. Iasi. 

• Institutiei Prefectului Judetului Iasi pentru controlul   legalității.  
                                                                                                                                                              

  Prezenta HCL Nr. 12/  24.02. 2020 a fost adoptata în sedinta      ordinara din    24.02.2020 cu un 

total de  voturi     si contine 3 pagini                                        

Total consilieri 15 

Prezenti 14 

Pentru 14 

Împotrivă 0 

Abtineri 0 

                                              

                                                                                                                                   Emisa   24.02.2020 

 

 PRESEDINTELE SEDINTEI,                                                                           Contrasemnează,                                                           

    Consilier local,                                                                                                      SECRETAR GENERAL AL  COMUNEI 

    Postu Ion                                                                                                                                    Diaconu Rodica 

 

                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  MOSNA 

JUDETUL IASI  

 

 PROIECT DE HOTARÂRE NR 549/17.02.2020 

Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli  pe anul 2020 

     

  Consiliul Local al comunei Mosna, judetul Iasi; 

       Având în vedere:           

               Referatul   primarului comunei Mosna  nr   597/19.02.2020   prin care  propune  

aprobarea  bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 

           Raportul compartimentului de  contabilitate  din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, înregistrat la nr.596/19.02.2020 

           Raportul de avizare al comisiei de specialitate  din cadrul consiliului local,  prin care se 

avizează favorabil proiectul de hotărâre ; 

             Legea nr 5/2020a bugetului de stat pe anul 2020; 

            Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

            Adresa  nr .5428/17.02.2020  emisa de Consiliul judetean Iasi   reprezentând cotele  

defalcate din  impozitul pe venit  în procent de 6% conf.HCJ IASI –NR 76/17.02.2020 pe  

anul 2020 

             Adresele nr 674/12.02.2020, nr  248/14.01.2020, nr .5428/17.02.20,nr 681/12.02.2020 

de la Directia  Generala  Regionala a Finantelor  Publice Iasi  

               Deciziilor  nr   2732/11.02.202, Decizia nr.18/13.01.2020(anexa nr 1-nr.6),Decizia 

nr 17/13.01.2020,decizia nr 16/13.01.2020 emisă de Directia  Generala  Regionala a 

Finantelor  Publice Iasi;  

              Prevederile art.6,alin 9 din  Legea  nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 

administratia publica; 

           Prevederile art.139 din O.U.G. 57/2019  ;                                              

            În temeiul art.196 alin1 lit b  din Ordonanta  de Urgenta a  Guvernului  Nr 57/2019; 

  
 



 
 

 PROPUNE: 

                                               

     Art.1.  Se aprobă  bugetul local al comunei Moșna ,jud. Iasi pe anul 2020 la venituri si cheltuieli 

după cum urmează:   

Total venituri     6.612.220 lei, din care: SF: 4.011.390 lei        SD: 2.600.830 lei 

Total cheltuieli  7.636.390 lei, din care:  SF: 4.011.390 lei        SD: .3.625.000 lei 
     Deficit la  sectiunea de dezvoltare in suma de 1.024.178,19 lei acoperit din excedentul anilor 

precedenti. 

Cap 51.02. Autoritati publice                    2.405.290 lei din care: 

   Cheltuieli de personal                             1.900.220 lei 

   Cheltuieli materiale                                 407.070 lei 

   Cheltuieli de capital                        98.000 lei 

 

Cap. 54.02 Alte servicii publice                                   42.000 lei   din care: 

   Fond de rezerva                                    2.000  lei 

                                   Cheltuieli de personal                                  30.000 lei 

                                   Cheltuieli materiale                                     10.000 lei 

 

Cap. 61.02 Ordine publica (Pompieri)                                    5.000  lei din care: 

   Cheltuieli materiale                         5.000  lei 

   

Cap. 65.02 Invatamant                                           1.026.000 lei din care:   

   Cheltuieli de personal                                   21.000  lei 

   Cheltuieli materiale                      105.000  lei 

                                   Tichete sociale pentru gradinita                   20.000 lei 

Ajutoare sociale pentru copiii cu  

cerinte educationale speciale (CES)              6.000 lei 

Cheltuieli de capital                                   874.000 lei 

      

Cap 67.02 Cultura, recreere si religie,                                    1.633.000 lei din care: 

   Cheltuieli de personal                      210.000 lei 

   Cheltuieli materiale                      213.000 lei 

   Sustinerea cultelor                        40.000 lei 

   Cheltuieli de capital                   1.170.000 lei 

     

 Cap.68.02 Asigurari si asistenta sociala                                 832.100 lei din care: 

Cheltuieli de personal                               376.000 lei 

Asistenta sociala - indemnizatii         200.000 lei 

Burse sociale                                              20.000 lei 

Ajutoare sociale numerar - caldura          26.100 lei 

Cheltuieli de capital                     210.000 lei 

 

            Cap 70 02 Serv.dezv publica, locuinte, mediu si ape,              230.000 lei din care: 

   Cheltuieli materiale                      100.000 lei 

              Cheltuieli de capital                  130.000 lei 

    

      Cap 74 02 Protectia mediului                                  652.000 lei   din care: 

Cheltuieli materiale - salubris                      50.000 lei 

Alte cheltuieli materiale                            150.000 lei 

   Cheltuieli de capital                      452.000 lei 



 
 

 

Cap 84.02 Transporturi                                              811.000 lei din care: 

   Cheltuieli materiale                      120.000 lei 

   Cheltuieli de capital                                 691.000 lei  
 
 

Art. 2 - Primarul   comunei  Moșna , compartimentul de contabilitate din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art. 3 - Secretarul Consiliului Local va comunica  copie dupa prezenta hotarare : 

• Primarului comunei Mosna. 

• Compartimentului de contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului. 

• D.G.F.P. Iasi. 

• Institutiei Prefectului Judetului Iasi pentru controlul   legalității.  
                                                                                                                                                              

                                              

INITIATOR 
PRIMAR-ING.GEORGEL POPA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

  


