
    
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 extraordinară, 

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. 1100/2020 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; 

Analizând referatul de aprobare al primarului comunei Bicazu Ardelean nr. 10008 din 

22.12.2020, adresa ANAF nr. 26623 din 21.12.2020 a AJFP Piatra Neamț, înregistrată la 

Primăria Comunei Bicazu Ardelean sub nr. 9986 din 22.12.2020 și raportul de specialitate nr. 

9996 din 22.12.2020, întocmit de consilierul superior, Moldovan Aurelia Lenuța, 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 130 mii lei din Fondul de rezervă bugetară prevazut în Bugetul 

de stat pe anul 2020 pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare până la sfârșitul anului 2020, 

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 din cadrul consiliului local; 

 

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 lei- 

Denumire indicator Buget 

2020 

Influențe 

Trim 

IV+/- 

Buget 

rectificat 

2020 

VENITURI 

 

23.667,67 +130,00 23.797,67 

11.02.02  (sume defalcate din TVA ) 3.133,00 +130,00 3.263,00 

CHELTUIELI 35.111,83 +130,00 35.241,83 

Cap.51.02.20.01.01 Furnituri de birou 

51.02.20.01.08 Posta telecomunicatii radio 

59.02.59.11  Asociații și fundații  

20,00 

30,00 

100,00 

+10,00 

+10,00 

+40,00 

30,00 

40,00 

140,00 



Cap.70.02.58. cheltuieli neeligibile - Construire și 

dotare grădiniță în satul Bicazu Ardelean, județul 

Neamț 

 

1.673,00 

 

+50,00 

 

1.723,00 

 

Cap. 87.50.20.01.30 Bunuri si servicii 45,00 +20,00 65,00 

 

Art. 2 – Denumirea obiectivului evidențiat în lista de investitii  in cadrul capitolului 

70.50.71.01.01  ca Studiu de fezabilitate, studiu geologic, studiu topografic pentru Înfiintare 

retea de gaze naturale in comuna Bicazu Ardelean se modifică în Studiu de fezabilitate, studiu 

geologic, studiu topografic, servicii de consultanta, documentație avize pentru Inființare 

rețea de gaze naturale in comuna Bicazu Ardelean. 

Art. 3 – Se aprobă Programul de dezvoltare economico-socială al comunei Bicazu 

Ardelean pe anul 2020, modificat, care constituie Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 4 – 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. 5 – Primarul comunei Bicazu Ardelean, prin compartimentele din cadrul aparatului 

de specialitate va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 6 – (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. 112 din 23.12.2020 

NOTĂ:  

Adoptată în ședința extraordinară din 23.12.2020 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.   
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