
 
    

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 

extraordinară; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 273 din 29.06.2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii nr. 31 din 14.04.2020 a Consiliului Local al 

Comunei Bicazu Ardelean pentru aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor economici 

actualizați pentru obiectivul de investiții “Construire și dotare grădiniță în satul Bicazu Ardelean,  

comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț”, precum și Hotărârii nr. 56 din 30.06.2020 a Consiliului 

Local al Comunei Bicazu Ardelean pentru aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor 

economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Renovare, modernizare și dotare cămin 

cultural, în satul Bicazu Ardelean, comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț”; 

Analizând referatul de aprobare al primarului comunei Bicazu Ardelean nr. 5708 din 

08.07.2020 și raportul de specialitate nr. 5.700 din 08.07.2020, 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 conform Listei obiectivelor de investiții pe anul 

2020 cu finanțare partială sau integrală de la bugetul local, repartizate pentru comuna Bicazu 

Ardelean, și a Listei proiectelor în derulare pe anul 2020 cu finanțare nerambursabilă pentru 

comuna Bicazu Ardelean, conform Programului de dezvoltare economico-socială al comunei 

Bicazu Ardelean pe anul 2020, modificat, corespunzător rectificării bugetare;  

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) 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 

INFLUENTE 

Trim III 

+/- 

BUGET 

RECTIFICAT 

2020 

VENITURI 

 

22.045,17 +374 22.419,17 

 

Alte venituri din proprietate 2.537,10                  +374 2.911,10 

 



CHELTUIELI  

33.489,33 

 

           +374  

 

33.863,33 

 

Cap.51.02 Autorități publice și acțiuni 

externe 

Cheltuieli de personal  

-Indemnizație de delegare  

Reparații curente  

-Modernizarea, sistematizarea zonei 

exterioare a Primăriei Bicazu Ardelean și 

crearea de noi locuri de parcare  

Investiții 

-Monografia Comunei Bicazu Ardelean 

2.146,00 

 

1.421,00 

0,00 

34,00 

0,00 

 

 

40,00 

0,00 

+37 

 

+2 

+2 

+15 

+15 

 

 

+20 

+20 

2.183,00 

 

1.423,00                
 2,00 

                      49,00 

                      15,00 

 

 

60,00 

20,00 

Cap.66.02 Sănătate 

Bunuri și servicii 20.01 

-Alte bunuri și servicii pentru 

întreținere și funcționare 20.01.30 

51,50 

0,00 

0,00 

+3 

+3 

+3 

       54,50 

                        3,00 

                        3,00 

Cap.70.02 Locuințe, servicii și 

dezvoltare  

Investiții  

-Construire și dotare grădinița în satul 

Bicazu Ardelean, comuna Bicazu Ardelean  

-Renovare, modernizare și dotare cămin 

cultural în sat Bicazu Ardelean, comuna 

Bicazu Ardelean, județul Neamț 

-Studiu de fezabilitate, studiu geologic, 

studiu topografic înființare rețea de gaze 

naturale în comuna Bicazu Ardelean 

11.060,69 

 

1.613,00 

 

3.093,00 

 

 

50,00 

+124 

 

+52 

 

+22 

 

 

+50 

11.184,69 

 

1.665,00 

 

3.115,00 

 

 

100,00 

Cap.80.02 Alte acțiuni 20.02 

-Refacere cai de acces sau drumuri de 

exploatare către pășuni, păduri și drumuri 

de acces  

-Închiriere utillaje excavator și camion 

pentru refacere drumuri și poduri punctele 

Pod Centru, Zona Pârâu Rădeni, Pârâu 

Fleandura, pct. Florea Eugen, Pârâu 

Țepeșeni, Țifrea Marin, Pod Bordea – pct. 

Caia Adrian, pod Pârâu Bistra – pct. Torent 

Bărbeni, pct. Bîrsan Ionel – pct. Farcaș 

Ioan, pct Valea Stânii și amonte Magazin 

Centru sat Ticoș  

1.155,98             

  0,00 

 

 

0,00                

+110 

+50 

 

 

+60 

1.265,98 

50,00 

 

 

60,00 

Cap.84.02 Transporturi  

Investiții  

-Modernizare Sistem Rutier comuna 

Bicazu Ardelean – SF , Studiu Geologic , 

Studiu Topografic  

      9.537,57

  

0,00 

+100 

 

                 +100 

9.637,57 

 

                100,00 

 

 

            În cadrul capitolului  70.02 Locuinte, servicii și dezvoltare investiții denumirea obiectivului 

de investitii Studiu de fezabilitate pentru alimentarea cu gaz metan a comunei Bicazu Ardelean se 

modifică și va avea următoarea denumire Studiu de fezabilitate, studiu geologic, studiu topografic 

Înființare rețea de gaze naturale în comuna Bicazu Ardelean. 

 



Art. 2 – Se aprobă Lista obiectivelor de investiții pe anul 2020 cu finanțare partială sau 

integrală de la bugetul local, repartizate pentru comuna Bicazu Ardelean, corespunzător rectificării 

bugetare, care constituie Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 3 – Se aprobă Lista proiectelor în derulare pe anul 2020 cu finanțare nerambursabilă 

pentru comuna Bicazu Ardelean, corespunzător rectificării bugetare care constituie Anexa nr. 2 la 

prezenta hotărâre. 

Art. 4 – Se aprobă aprobă Programul de dezvoltare economico-socială al comunei Bicazu 

Ardelean pe anul 2020, modificat, care constituie Anexa nr. 3 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 – Secretarul 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,  

Apetrei Dumitrina 

                                                                                                      Avizat pentru legalitate, 

Secretar General, Jolteag Gicuța 

  

Nr. 60 din 10.07.2020 

NOTĂ: Adoptată în ședința extraordinară din 10.07.2020 cu un număr de 11 voturi “pentru”, 0 

voturi “contra” și 0 “abțineri” din numărul total de 13 consilieri în funcție și 11 consilieri prezenți. 

http://www.comunabicazuardelean.ro/



