
 
    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

CONSILIUL LOCAL  
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea bugetului local al comunei Bicazu Ardelean pe anul 2021 

 

Consiliul local al comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, întrunit în şedinţă 

ordinară; 

Având în vedere: 

- prevederile Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2020 publicată în Monitorul 

Oficial nr. 236 din 9 martie 2021, art. 39 alin. (2)-(6) și 761 alin. (1) lit a) Legea nr. 273/2006 

modificată și completată; 

- adresa nr. 5769 din 19.03.2021 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Neamț, 

înregistrată la primăria comunei Bicazu Ardelean sub nr. 2267 din 22.03.2021 privind 

repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 

şi a sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 

locale, pe anul 2021 și estimările pentru perioada 2022-2024; 

- adresa nr. 6767 din 02.04.2021 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Neamț, 

înregistrată la primăria comunei Bicazu Ardelean sub nr. 2880 din 02.04.2021, privind 

repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 

comunelor, oraşelor, municipiilor, pentru anul 2021; 

- adresa nr. 6570 din 31.03.2021 a Consiliului Județean Neamț, înregistrată la primăria 

comunei Bicazu Ardelean sub nr. 2841 din 01.04.2021 privind repartizarea sumelor defalcate 

din unele venituri al bugetului de stat – estimări pentru anii 2022-2024, aprobate prin HCJ nr. 

60 din 31.03.2021 

Analizând referatul de aprobare nr. 3222 din 13.04.2021 al primarului comunei Bicazu 

Ardelean, raportul de specialitate nr. 3221 din 13.04.2021, al consilierului superior, Moldovan 

Aurelia Lenuța din cadrul compartimentului Contabilitate, financiar, taxe și impozite din 

aparatul de specialitate al primarului comunei Bicazu Ardelean care susțin supunerea spre 

aprobare a bugetului local al comunei Bicazu Ardelean pe anul 2021, în forma propusă de 

inițiator; 

Observând procesul verbal nr. 3068 din 08.04.2021 privind inițierea procedurii de 

dezbatere publică și afișare a proiectului de buget local al comunei Bicazu Ardelean pentru anul 

2021 și dovada afișării proiectului de buget pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale și a 

Administrației Publice sub nr. 4064223 din 08.04.2021. 

Luând în considerare ordinea de zi suplimentată și aprobată astfel cum a fost 

suplimentată, proiectul de hotărâre avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

 

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit a) 

raportat la  art. 5 lit. cc), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 - (1) Se aprobă bugetul local al comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, pe 

anul 2021, respectiv a veniturilor în sumă de 17.205,28 mii lei și a cheltuielilor în sumă de 

24.942,38 mii lei, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 (2) Bugetul prevăzut la alin. (1) structurează pe secțiuni, după cum urmează: 



 a) Secțiunea de funcționare  

 - venituri    –  5.023 mii lei 

 - cheltuieli  –  5.023 mii lei  

 b) Secțiunea de dezvoltare  

 - venituri    – 12.182,28 mii lei 

 - cheltuieli  – 19.919,38 mii lei  

 - excedent   –   7.737,10 mii lei 

 (3)  Structura  veniturilor  și  cheltuielilor  bugetului  prevăzut  la  alin.  (1)  este  

detaliată  în tabelul de mai jos: 

 

Cont Denumire indicatori 

Suma 

propusă 

- mii lei- 

I. VENITURI TOTALE 17.205,28 

 

11.02 Sume defalcate din TVA 

 

3.043,00 

11.02.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea  

cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor 

964,00 

11.02.06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 

bugetelor locale 

2.079,00 

48.02 Venituri curente si venituri proprii 4.688,00 

00.04 Impozit pe venit,profit,si castiguri din capital 835,00 

03.02.18      - impozit  pe profit 10,00 

04.02  825,00 

04.02.01      - cote defalcate din impozitul pe venit 419,00 

04.02.04      - sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit 

pentru               echilibrarea bugetelor locale 

406,00 

07.02      - impozite şi taxe pe proprietate     433,00 

16.02 Taxe pe utilizarea bunurilor , autorizarea utilizarii bunurilor sau 

pe desfasurarea de activitati  

190,00 

00.11 Alte impozite si taxe fiscale  30,00 

30.02      - venituri din proprietate 2.800,00 

33.02 Venituri din prestari de servicii si alte activitati  40,00 

35.02      - amenzi, penalităţi şi confiscări 120,00 

36.02 -diverse venituri 240,00 

42.02 Subvenţii de la bugetul de stat  844,00 

42.34 Ajutor pentru incalzire locuinte cu lemne 28,00 

42.41 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 66,00 

42.65 Finantare programul PNDL 750,00 

43.31 Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor 2.299,78 

43.34 Sume alocate din bugetul OCPI 160,00 

45.02 Sume FEADR    6.170,50 

II. CHELTUIELI TOTALE 24.942,38 

51.02 1. Autorităţi publice generale 2.047,00 

54.02 2. Fondul de rezerva la dispozitia bugetului local  10,00 

56.02 3. Transferuri din bugetele locale catre bugetul fondului  de asig 

sociale de sanatate 

80,00 

61.02 4. Ordine publică şi siguranţă naţională 123,00 

65.02 5. Învăţământ 6.576,98 

66.02 6. Sănătate 72,00 

67.02 7. Cultură 221,00 

68.02 8. Asigurări şi asistenţă socială 821,00 

70.02 9. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 7.640,00 

74.02 10. Protecţia mediului 260,00 



        

 

 

 

 

 (4) Se transferă la venituri, în bugetul local 2021, excedentul anului 2020 în valoare de 

7.737,10 mii lei (5.664,65 mii lei cu titlu de avansuri de la AFIR pentru contractele semnate 

pentru proiecte FEADR și suma de 2.072,45 lei cu titlu de venituri la bugetul local) care se va 

utiliza în secțiunea de dezvoltare pentru obiectivele de investiții din Lista obiectivelor de 

investiții pe anul 2021 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local al Comunei Bicazu 

Ardelean. 

Art.2 – Din bugetul local se alocă suma de 10 mii lei pentru burse elevi și suma de 30 

mii lei pentru transport cadre didactice în capitolul 65 – Învățământ.  

Art.3 – Se aprobă Programul de Dezvoltare Economico-Socială a Comunei Bicazu 

Ardelean pe anul 2021, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4 – Se aprobă Lista obiectivelor de investiții pe anul 2021 cu finanțare parțială sau 

integrală de la bugetul local al Comunei Bicazu Ardelean, conform anexei nr. 3 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5 – Se aprobă Lista proiectelor în derulare pe anul 2021, cu finanțare 

nerambursabilă, conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6 – Se aprobă bugetul cheltuielilor de personal şi numărul maxim de posturi, 

conform anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.7 – Primarul comunei Bicazu Ardelean şi consilierii cu atribuţii în domeniul 

financiar- contabil din cadrul Compartimentului Contabilitate, Financiar, Taxe şi Impozite din 

aparatul de specialitate al primarului comunei Bicazu Ardelean vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art.8 – (1) Secretarul general al comunei Bicazu Ardelean va asigura comunicarea 

prezentei hotărâri primarului comunei Bicazu Ardelean și Instituției Prefectului  Județului 

Neamț în vederea exercitării controlului de legalitate. 

(2) Compartimentul Resurse Umane, Monitorizarea Procedurilor Administrative, 

Arhivă, Corespondență, aflat în coordonarea secretarului general va asigura publicarea 

prezentei hotărâri în Monitorul Oficial Local pe site-ul 

https://comunabicazuardelean.ro/hotarari-ale-consiliului-local-2/.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Mucenicu Toader 

 

 

                                                                                                 Avizat pentru legalitate, 

Secretar General, Jolteag Gicuța 

 

Nr. 30 din 21.04.2021 

NOTĂ: Adoptată în ședința ordinară din 21.04.2021 cu un număr de 13 voturi “pentru”, 0 

voturi “contra” și 0 “abțineri” din numărul total de 13 consilieri în funcție și 13 consilieri 

prezenți. 

 

80.02 11. Actiuni generale economice  1.203,40 

83.02 12 Agricultura,silvicultura,vanatoare 1.297,00 

84.02 13. Transporturi 4.208,00 

87.02 14.Alte actiuni economice  383,00 

https://comunabicazuardelean.ro/hotarari-ale-consiliului-local-2/



