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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Oraşului Amara, precum şi a  listei 

obiectivelor de investiţii pentru anul 2020. 
 

Consiliul Local Orăşenesc Amara, judeţul Ialomiţa, 
Având în vedere: 
 

-referat de aprobare nr. 39 din 14.02.2020 Primarului Oraşului Amara; 
-raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului 
Amara nr.40 din 14.02.2020; 
-raportul de avizare nr. 22 din 17.02.2020 al Comisiei pentru activităţi economico-financiare şi 
buget; 
-raportul de avizare nr.34 din 17.02.2020 al Comisiei juridice și de disciplină, muncă și protecție 
socială; 
-raportul de avizare nr.17 din 17.02.2020 al Comisiei pentru activităţi social culturale, culte, 
învăţământ, sport, sănătate, şi familie; 
-raportul de avizare nr.27 din 17.02.2020 al Comisiei pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, 
protecţia mediului şi turism, agricultură, 

Examinând: 
-prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020; 
- prevederile Legii nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020; 
-prevederile art. 19 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
-prevederile art. 87 alin. (3), art.129 alin.(4) lit.a), art. 155 alin.(1) lit.c) coroborat cu alin. (4) lit. 
b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 05.07.2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 

În temeiul prevederilor art 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1), lit. a) din  Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1 Se aprobă bugetul general al Oraşului Amara pentru anul 2020, care însumează la partea 
de venituri 28.285.000 lei şi la partea de cheltuieli 30.612.000 lei, astfel cum este structurat în 
anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.2 Se aprobă lista obiectivelor de investiţii pentru anul 2020, conform anexei nr. 2, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre 
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Art.3 Prin grija secretarului general al Orașului Amara, prezenta hotărâre se va comunica, spre 
aducere la îndeplinire, Primarului Oraşului Amara şi Compartimentului contabilitate, resurse 
umane, salarizare, urmând a fi publicată pe site-ul și la avizierul Primăriei Orașului Amara. 
 
 
 
  
                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     CONTRASEMNEAZĂ, 
                         Mihaela STOIAN                                              SECRETAR GENERAL, 
                                                                                                             Ştefan DOBRIŞ 
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