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HOTĂRÂRE 
Referitor la: aprobarea bugetului local al comunei Şopârliţa, judeţul Olt şi a programului  

de investiţii, pe anul 2020 
 

 Având în vedere: 
 - prevederile Legii nr. 5/2020, legea bugetului de stat pe anul 2020; 

- prevederile art. 39, alin. 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

- prevederile art. 89 din OUG nr. 57/2019 privind privând Codul administrativ  în administraţia publică,  
- adresa nr. OT583121 din 16.01.2020 a A.J.F.P. Olt; 
- adresa nr OT 130567/12.02.2020. a A.J.F.P. Olt privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale 

a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor, orașelor și municipiilor pe anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023; 

- H.C.J. nr. 18 și 20 din 14.02.2020, Olt privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei 
de 6% din impozitul pe venit pe anul 2020și 20% din  sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată și din cotele 
defalcate din impozitul pe venit . 

- adresa nr OT 130567/12.02.2020. a  A.J.F.P. Olt privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată, aprobate unităților administrativ-teritoriale pe anul 2020; 

- referat de aprobare nr. 371 din 13.02.2020; 
- raportul nr. 339 din 12.02.2020 al compartimentului de specialitate; 
- raportul nr. 8 din 19.02.2020   al comisiei juridică şi de disciplină, muncă şi protecţie socială, protecţia 

mediului şi turism; 
 - raportul nr. 8 din 19.02.2020 al comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism; 

- raportul nr. 8 din 19.02.2020  al comisiei pentru activităţi sociale, culturale, culte, învăţământ, sănătate 
şi familie, protecţie copii, tineret şi sport,   

în temeiul prevederilor art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind privând Codul administrativ  în 
administraţia publică,  

CONSILIUL LOCAL al comunei Șopârlița, județul Olt, adoptă prezenta 
HOTĂRÂRE: 

 
Art. 1. Se aprobă bugetul local al comunei Şopârliţa, judeţul Olt, pe anul 2020, conform anexei nr. 1, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art. 2. Se aprobă programul de investiţii pe anul 2020, la nivelul comunei Şopârliţa, judeţul Olt, 

conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Şopârliţa, compartimentului contabilitate, 

impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei comunei Şopârliţa, pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei 
Prefectului - judeţul Olt. 
 
 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                  Contrasemnează/Avizează 
       Radu Constantin                                                                                       pentru legalitate, 
                                    SECRETAR-DELEGAT 
                                                                      Radu Marian 
 
Șopârlița, 20.02.2020 
Nr.  8   
NR. CONSILIERI ÎN FUNCȚIE NR. CONSILIERI PREZENȚI NR. VOTURI PENTRU NR. VOTURI ÎMPOTRIVĂ NR. ABȚINERI 
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          ANEXA NR. 2 
        la H.C.L. nr. 8  din 20.02.2020 
 
 
 

PROGRAM   ANUAL   INVESTITII   2020 
 

 
CATEGORIA DENUMIREA COD 

CAPITOL 
 COD 
ARTICOL 

VALOAR
EA 
TOTALA 

Durata de 
realizare 

VALOARE 
DECONTATA 
PANA LA 
31.12.2019 

Investitie in 
continuare 
(A) 

Modernizar
e sistem de 
Iluminat 
public 
 
 

70.02.06 58.04.02 170.000 
 
 
 

6 LUNI 95.000 

Investitie in 
continuare 
(A) 

Canalizare  
 
 

74.02.06 71.01.01 366.000 
 
 
 

6 LUNI 566.000 

                                                                                                                     536.000                                                             
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