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PROIECT DE ROTA.RARE 
privind aprobarea bugetului de venituri �i cheltuieli al comunei Lechinta pe anul 2020 

Consiliul local al comunei Lechinta,judetul Bistri\a- Nasaud; 
Avand in vedere: 

-referatul de aprobare intocmit de primarul comunei inregistrat sub nr.331/17.0 I .2020;
-rapmt de specialitate intocmit de §eful biroului financiar-contabil nr.332/17 .01.2020;
- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr.5 /06.01.2020 ;
- prevederile art.2(1) pct.50,51 §i (2)-(6), art.14(6)-(8),art.19 (1 ), ait.20 (1) lit.a) , ait.25,

art.26, ait.32(1 ), (2), art.33 (1 )-(5),(7)-(9), art.39 alin.(6)-(8), ait.41, ait.42, ait.44(1 ), ait.45 §i 
art.46 din Legea nr. 273/2006 privind finan\ele publice locale,cu modificarile §i completarile 
ulterioare; 

- prevederile Hotararii Consiliului Local Lechinta nr. 89 din 17.12.2019 privind
aprobarea taxelor §i impozitelor locale pentru anul 2020; 

-Decizia nr. I /2020 a Administra\iei Judetene a Finan\elor Publice Bistrita- Nasaud
privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 
adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale §i a sumelor alocate din cote defalcate din 
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale,a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 
adaugatii pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,ora§elor §i 
municipiilor destinate finantiirii drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav 
sau indemnizatiile lunare, finantarea ajutorului pentru inciilzirea locuintei cu lemne,carbuni §i 
combustibili petrolieri,pentru plata stimulentelor educationale acordate copiilor din familii 
defavorizate in scopul stimuliirii participarii in inviitamantul pre§colar,a drepturilor copiilor cu 
cerinte educa\ionale speciale integra\i in inviitamantul de masii,a sumelor destinate finantarii 
serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor de sub autoritatea Consiliilor locale ale 
comunelor, ora§elor §i municipiilor, a finantarii cre§elor, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 
adaugatii pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetului, a sumelor deflacte 
din taxa pe valoarea adiiugatii pentru drumuri pe anul 2020 §i a estimiirilor pentru anii 2021-2023 
,inregistratii la Institu\ia Prefectului ,judetul Bistrita-Niisaud cu nr. IIB/792/14.0 I .2020, care 
impreunii cu anexele corespunzatoare sunt pubicate pe site-ulwww.prefectura bn.ro la 
capitolul bugete locale; 

-Scrisoarea cadru nr.465118/16.09.2019 elaborata de Ministerul Finantelor
Publice,privind contextul macroeconomic,metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe 
anul 2020 §i a estimiirilor pentru anii 2021-2023,precum §i limita sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale; 

-Hotararea Consiliului Judetean Bistrita- Nasaud privind repartizarea pe unita\i
administrativ-teritoriale a cotelor defalcate din impozitul pe venit,a sumelor alocate din cote 










