
    
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, O.U.G. nr 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului 

de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare; 

Analizând referatul de aprobare al primarului comunei Bicazu Ardelean nr. 6919 din 

28.08.2020, adresa ANAF nr. 17776 din 24.08.2020, înregistrată la Primăria Comunei Bicazu 

Ardelean sub nr. 6872 din 26.08.2020 și raportul de specialitate nr. 6882 din 27.08.2020, 

întocmit de contabil, Moldovan Aurelia Lenuța, din aparatul de specialitate al primarului 

comunei Bicazu Ardelean, care susțin rectificarea bugetului local al UAT-ului și alocarea 

sumelor conform Programului de dezvoltare economico-socială al comunei Bicazu Ardelean pe 

anul 2020, Listei obiectivelor de investitii pe anul 2020 cu finanțare partială sau integrală de la 

bugetul local repartizate pentru comuna Bicazu Ardelean, și Listei proiectelor în derulare pe 

anul 2020 cu finanțare nerambursabilă pentru comuna Bicazu Ardelean, modificate, 

corespunzător rectificării bugetare;  

Luând în considerare ordinea de zi aprobată, 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 INDICATOR BUGET 

2020 

INFLUENTE 

Trim III+/- 

BUGET 

RECTIFICAT 

2020 

VENITURI 

 

22.592,17 +276 22.868,17 

Sume defalcate din TVA  pentru echilibrarea  

bugetelor locale 

11.02.02 

558 +101 659 

Alte venituri din proprietate 2.911,10 +175 3.076,10 

 

CHELTUIELI 34.036,33 +276 34.312,33 

Cap.65.50.00.57.02.03 

Tichete pentru gradinita 

16 -11 5 

Cap.68.05.02.10.01.01 Cheltuieli de 

personal 

423 +60 483 



Cap.68.05.02.57.02.01 Indemnizații 

handicapați 

264 +52 316 

Cap.70.50.00.71.01.01 

SF+Documente obținute avize Proiecte 

europene guvernamentale și locale 

 

150 

 

-50 

 

100 

Cap.87.50.00.20.02     35 +50 85 

Cap. 70.50.00.71.01.01 

PT+Realizare, modernizare sistem de  

iluminat stradal com Bicazu Ardelean 

 

280 

 

+175 

 

455 

Cap.70.50.00.71.01.01 

Modernizarea si sistematizarea Zonei 

Exterioare a Primariei Bicazu Ardelean si 

crearea de noi locuri de parcare 

0 +235 235 

Cap.80.02.03.58.04.03 

Lucrari de construiré a infrastructurii de 

prevenire a inundatiilor pe paraul 

Zanogeni,satul Telec ,com Bicazu 

Ardelean(cheltuieli neeligibile) 
 

 

300,95 

 

-235 

 

65,95 

 

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 – Se aprobă aprobă Lista proiectelor în derulare pe anul 2020 cu finanțare 

nerambursabilă pentru comuna Bicazu Ardelean, modificată, 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,  

Țepeș Greuruș Gheorghe 

 

 

 

                                                                                                     Avizat pentru legalitate, 

Secretar General, Jolteag Gicuța  

 

 

 

 

 

Nr. 74 din 29.08.2020 

NOTĂ: Adoptată în ședința extraordinară din 29.08.2020 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/



