
                                                                                                       

                                    HOTARAREA Nr. 15/2020
privind aprobarea bugetului de venituri i cheltuie i pe anul 2020și cheltuieți pe anul 2020 ți pe anul 2020

Având în vedere: 
Expunerea  de  motive  a  d-lui  Pletea  Benone  primarul  comunei  Ibăne ti  cu  privire  lași cheltuieți pe anul 2020

aprobarea bugetului de venituri i cheltuie i pe anul 2020;și cheltuieți pe anul 2020 ți pe anul 2020
- Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020; 
-  Conform  adresei  VSG_STZ_330/15.01.2020;  din  partea  Ministerului  Finantelor  Publice
Directia Generala a Finantelor Publice Vaslui prin care  s-a   comunicat repartizarea pe trimestre
a sumelor defalcate din TVA aprobate prin legea bugetului de stat nr 5/2020 privind aprobarea
bugetului de stat pe anul 2020 ,
- Hotărârea Cosiliului jude ean nr.1/2020 privind repartizarea pe unită i administrativ teritorialeți pe anul 2020 ți pe anul 2020
ale jude lui Vasluia sumelor defalcare pe unele venituri ale bugetlui de stat pe anul 2020 ți pe anul 2020
-In conformitate cu prevederile art 50,alin2,lit a din Legea nr 273/2006,
- În temeiul art.129, alin.(2) coroborat cu alin.(4), lit.”a”; ale art.139, alin.(1) şi alin.(3), lit.”a”
şi ale art.196, alin.(1), lit.”a” din Ordonan a de Urgen ă nr.57/2019 privind Codul administrativ,ți pe anul 2020 ți pe anul 2020

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI IBĂNEŞTI, JUDETUL VASLUI ADOPTĂ
PREZENTA HOTĂRATE

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri i cheltuie i pe anul 2020 al comunei Ibăne ti în sumă deși cheltuieți pe anul 2020 ți pe anul 2020 și cheltuieți pe anul 2020
8.091,000.00 lei conform anexei nr.1( bugetul local) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

      Art.  2.  Prezenta  hotărâre  se  comunică,  prin  intermediul  Secretarului  Comunei
IBĂNE TI,  în termenul prevăzut de lege, Primarului Comunei  IBĂNE TI i Prefectului jude uluiȘTI, în termenul prevăzut de lege, Primarului Comunei  IBĂNEȘTI și Prefectului județului ȘTI, în termenul prevăzut de lege, Primarului Comunei  IBĂNEȘTI și Prefectului județului și cheltuieți pe anul 2020 ți pe anul 2020
VASLUI  i se aduce la cuno tin ă publică prin afi area la sediul primăriei.și cheltuieți pe anul 2020 și cheltuieți pe anul 2020 ți pe anul 2020 și cheltuieți pe anul 2020

            
Această hotărâre a fors aprobată cu un număr 10 voturi din 10 consilieri prezenţi.

    PRE ENINTE DE EDINȘTI, în termenul prevăzut de lege, Primarului Comunei  IBĂNEȘTI și Prefectului județului ȘTI, în termenul prevăzut de lege, Primarului Comunei  IBĂNEȘTI și Prefectului județului ȚĂ                          Dată astăzi.
Consilier:                                                                                                                        31.01.2020

       Bodroghină Vasile

   Contrasemneaz  ă:  
                Secretarul Comunei Ibăne ti, și cheltuieți pe anul 2020
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