
 
    

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 Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5 din 6 ianuarie 2020, 

art. 14 și art. 21 O.U.G. nr. 50 din 15.04.2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 

și ale Legii nr. 273 din 29.06.2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată,  

Analizând referatul de aprobare nr. 4407 din 14.05.2020 al primarului comunei Bicazu 

Ardelean și raportul de specialitate nr. 4382 din 13.02.2020, întocmit de contabil, Moldovan Aurelia 

Lenuța, din aparatul de specialitate al primarului comunei Bicazu Ardelean, și adresa nr. 9563 din 

22.04.2020 Administrației Județene a Finanțelor Publice Neamț cu privire la influiențele privind 

repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale și a 

sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe 

anul 2020, care susțin rectificarea bugetului local al UAT-ului și alocarea sumelor, 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 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 atât la partea de 

venituri cât și la partea de cheltuieli, pe anul 2020, după cum urmează: 

                                                                                                                                            -mii lei- 

DENUMIRE INDICATORI 

Buget 

2020 

Trim II 

+/- 

 

Buget 

rectificat 

2020 

VENITURI TOTALE 21.971,02 +74,15 22.045,17 

 

Cote defalcate din impozitul pe venit 

04.02.01 

380 -1 379 

Cote defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 

374 -14 360 

Sume defalcate din TVA 11.02    

Sume defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru echilibrarea bugetelor 

locale 11.02.06 

 

2.407 

 

+30 

 

2.437 

 

Alte venituri din proprietate 30.02.50 
 

2.477,95 

 

59,15 

 

2.537,10 



 

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,  

Ciucanu Sorin Nicolae 

 

 

                                                                                                 Avizat pentru legalitate, 

Secretar General, Jolteag Gicuța  

 

 

Nr. 38 din 19.05.2020 

NOTĂ: Adoptată în ședința ordinară din 19.05.2020 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. 

  

 

CHELTUIELI TOTALE 33.415,18 +74,15 33.489,33 

 

Autoritati publice si actiuni externe 

20.01.08 Cap. 51.01.03 
24 +6 30 

Protectia mediului (salubrizare) 20.01.04  

Cap. 74.05.02 
220 +9 229 

Agricultura,silviculturasi vanatoare 

20.01.20  Cap. 83.03.30 

 

500 

 

+59,15 

 

559,15 

http://www.comunabicazuardelean.ro/



