
 
    

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, județul Neamț, întrunit în şedinţă 

ordinară; 

Având în vedere: 

- prevederile Decretului nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgenţă 

pe teritoriul României, art. 3 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 19 din 14.03.2020 privind 

acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii 

temporare a unităţilor de învăţământ,  modificată și completată prin O.U.G. Nr. 41 din 2 aprilie 

2020, art. XI alin. (1) din O.U.G. nr. 30 din 18.03.2020 pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în 

contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, 

modificară și completată, art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 15 din Legea bugetului asigurărilor 

sociale de stat pe anul 2020 nr. 6 din 06.01.2020 și ale Legii nr. 273 din 29.06.2006 privind 

finanţele publice locale, modificată și completată; 

- privind Hotărârea nr. 8 din 18.02.2020 a Consiliului Local al Comunei Bicazu 

Ardelean privind aprobarea bugetului local al comunei Bicazu Ardelean pe anul 2020; 

Luând în considerare adresa nr. 473071 din 08.04.2020 a Ministerului Finanțelor 

Publice – Direcția Generală de Sinteză a Politicilor Bugetare, înregistrată la Primăria Comunei 

Bicazu Ardelean sub nr. 3473 din 09.04.2020; 

Analizând referatul de aprobare nr. 3661 din 14.04.2020 al primarului comunei Bicazu 

Ardelean, raportul de specialitate nr. 3660 din 14.04.2020, întocmit de contabil, Husaru 

Simona, din aparatul de specialitate al primarului comunei Bicazu Ardelean, care susțin 

rectificarea bugetului local al UAT-ului și alocarea sumelor, corespunzător rectificării bugetare, 

pentru asugurarea plăților indemnizațiilor pentru zilele libere acordate părinţilor pentru 

supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, pe perioada 

stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020, pentru perioada suspendării temporare a 

contractului individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din 

Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca 

urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, cu mențiunea că indemnizaţiile de 

care beneficiază salariaţii se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de 

muncă ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din 

câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 

2020 nr. 6/2020.  

Având în vedere ordinea de zi suplimentată și aprobată astfel cum a fost suplimentată, 

proiectul de hotărâre, precum și avizul comisiilor de specialitate ale 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 aprobat prin 

Hotărârea nr. 8 din 18.02.2020 a Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean, pentru 

evidențierea în clasificația economică a cheltuielilor la titlul IX “Alte cheltuieli”, cod 59, în 

sensul că se introduce articolul “Indemnizaţii acordate părinţilor pentru supravegherea 

copiilor pe perioada închideriii temporare a unităţilor de învăţământ”, cod 59.42, fără 

influienţarea valorilor totale a veniturilor și a cheltuielilor, pe anul 2020, după cum urmează: 
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-mii lei- 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 

Nr.crt 

Denumire Buget 2020 Influente 

Trim II 

+/- 

Buget 

rectificat 

2020 

 VENITURI  21.971,02 0 21.971,02 

 CHELTUIELI  33.415,18 0 33.415,18 

 Cap.51.02 2.140,00 0 2.140,00 

1. Cap.51 .02.10 Autoritati publice si 

actiuni externe – cheltuieli de personal  

1.421,00 -15,00 1.406,00 

 Salarii de baza 51.02.10.01.01 1.200,00 -15,00 1.185,00 

 Alte cheltuieli 59.  0 +15,00 15,00 

2. 59.42-Indemnizatii acordate parintilor 

pentru supravegherea copiilor pe 

perioada inchiderii temporare a 

unitatilor de invatamant 

0 +15,00 15,00 

 

 

Art. 2– Primarul comunei Bicazu Ardelean, prin compartimentele din cadrul aparatului 

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

Art. 3 – Secretarul General al Comunei Bicazu Ardelean va asigura comunicarea 

prezentei hotărâri, primarului comunei Bicazu Ardelean, Instituției Prefectului  Județului 

Neamț, în vederea exercitării controlului de legalitate, și va asigura aducerea la cunoștința 

publică a prezentei hotărâri prin publicare pe site-ul www.comunabicazuardelean.ro. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Țepeș Piser Gheorghe 

 

 

                                                                                                 Avizat pentru legalitate, 

Secretar General, Jolteag Gicuța 

 

 

 

Nr. 29 din 14.04.2020 

NOTĂ: Adoptată în ședința ordinară din 14.04.2020 cu un număr de 12 voturi “pentru”, 0 

voturi “contra” și 0 “abțineri” din numărul total de 13 consilieri în funcție și 12 consilieri 

prezenți. 

 

http://www.comunabicazuardelean.ro/



