ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA BICAZU ARDELEAN
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local al comunei Bicazu Ardelean pe anul 2020
Consiliul local al comunei Bicazu Ardelean, întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere prevederile Legii nr. 273 din 29.06.2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările și completările, precum și ale H.G. nr. 1044/2020 privind alocarea unei
sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe
anul 2020, pentru unele unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, rectficată;
Analizând referatul de aprobare al primarului comunei Bicazu Ardelean nr. 9734 din
11.12.2020, adresa ANAF nr.25709 din 10.12.2020 a AJFP Piatra Neamț, înregistrată la
Primăria Comunei Bicazu Ardelean sub nr. 9676 din 10.12.2020 și raportul de specialitate nr.
9733 din 11.12.2020, întocmit de consilierul superior, Husaru Simona, din aparatul de
specialitate al primarului comunei Bicazu Ardelean, constatăm pe de o parte că UAT-ului
Bicazu Ardelean i-a fost alocată suma de 146 mii lei din Fondul de rezervă bugetarâ prevazut
în Bugetul de stat pe anul 2020 pentru plata drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu
handicap grav și a indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, iar pe de altă parte
că se susține.rectificarea bugetului local al comunei și alocarea sumelor conform Programului
de dezvoltare economico-socială al comunei Bicazu Ardelean pe anul 2020 și a Listei
obiectivelor de investitii pe anul 2020 cu finanțare partială sau integrală de la bugetul local
repartizate pentru comuna Bicazu Ardelean, modificate, corespunzător rectificării bugetare;
Luând în considerare ordinea de zi suplimentată și aprobată, astfel cum a fost
suplimentată, proiectul de hotărâre și avizul comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a)
raportat la art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie
2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Bicazu Ardelean atât la
partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, pe anul 2020, după cum urmează:
-mii leiDenumire Indicator
Buget
Influente
Buget
2020
Trim IV+/rectificat
2020
VENITURI
23.499,27
168,00
23.667,27
11.02.02 (sume defalcate din TVA )
660,50
146,00
806,50
04.02.01-Cote defálcate din impozitul pe venit
379,00
+22,00
401,00
CHELTUIELI
34.944,83
168,00
35.112,83
Cap. 51.02.71 Strategia de dezvoltare a
comunei Bicazu Ardelean, jud. Neamț

24,00
0,00

+50,00
+50,00

74,00
50,00

776,00
+146,00
922,00
Cap. 68.02 Asigurări asistență socială
470,00
+ 46,00
516,00
68.02.10 Cheltuieli de personal
306,00
+100,00
406,00
68.02.57.02.01 Ajutoare sociale în
numerar
+277,00
10.436,69
Cap. 70.02.58 Proiecte cu finanțare din 10.159,69
fonduri externe nerambursabile aferente
financiar 2014-2020
1.665,00
+ 8,00
1.673,00
Cap. 70.02.58 cheltuieli neeligibile Construire și dotare
gradinită in satul Bicazu Ardelean, judetul
Neamț
5.381,00
+269,00
+5.650,00
Cap. 70.02.58 cheltuieli neeligibile Înființare retea publică de apă uzată și stașie
de epurare în comuna Bicazu Ardelean,
judetul Neamț
50,00
+ 30,00
80,00
Cap. 80.02.70 Alte acțiuni Cheltuieli de
50,00
+ 30,00
80,00
capital
Cap. 80.02.71 SF +DTAC pod Strada
Stejarului, pod Moara lui Iordache și pod
Strada Piciorul Telecului
0,00
+ 5,00
- 5,00
Cap.80.02.71 SF Lucrari de intreținere
pentru Pod peste râul Bicaz comuna Bicazu
Ardelean, jud.Neamț
474,00
-340,00
134,00
Cap. 83.03.30..71.01.01 Achiziționare teren
384,00
-340,00
44,00
Gater
Art. 2 – Se aprobă aprobă Programul de dezvoltare economico-socială al comunei
Bicazu Ardelean pe anul 2020, modificat, care constituie Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 3 – Se aprobă aprobă Lista obiectivelor de investitii pe anul 2020 cu finanțare
partială sau integrală de la bugetul local repartizate pentru comuna Bicazu Ardelean,
modificată, care constituie Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art. 4 – Primarul comunei Bicazu Ardelean, prin compartimentele din cadrul
aparatului de specialitate va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 5 – (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,
Țepeș Greuruș Gheorghe
Avizat pentru legalitate,
Secretar General, Jolteag Gicuța
Nr. 106 din 17.12.2020
NOTĂ:
Adoptată în ședința ordinară din 17.12.2020 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.

