ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA BICAZU ARDELEAN
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea 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 nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 publicată în Monitorul
Oficial nr. 2 din 6 ianuarie 2020, art. 39 alin. (2)-(6) și 761 alin. (1) lit a) Legea nr. 273/2006
modificată și completată;
- adresa nr 1151 din 14.01.2020 a Agenției Județene a Finanțelor Publice Neamț,
privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale şi a sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020;
- adresa nr. 1407 din 16.01.2020 a Agenției Județene a Finanțelor Publice Neamț,
privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, pentru anul 2020;
- adresa nr. 3413 din 12.02.2020 a Agenției Județene a Finanțelor Publice Neamț,
privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, pentru anul 2020, privind finațarea de bază a
unităților de învățământ preuniversitar de stat, pentru cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. (2),
lit. b)-d) din Legea educației naționale nr. 1/2011;
Analizând referatul de aprobare nr. 864 din 10.02.2020 al primarului comunei Bicazu
Ardelean, astfel cum a fost modificat și completat prin referatul de aprobare nr. 1067 din
18.02.2020, raportul de specialitate nr. 866 din 17.04.2019, astfel cum a fost modificat și
completat prin raportul de specialitate suplimentar nr. 1064 din 18.02.2020 al consilierului
Moldovan Aurelia Lenuța din cadrul Compartimentului Contabilitate, Financiar, Taxe și
Impozite din aparatul de specialitate al primarului comunei Bicazu Ardelean care susțin
supunerea spre aprobare a variantei modificate a bugetului local al comunei Bicazu Ardelean
pe anul 2020, cu includerea sumelor repartizate din sumele defalcate din TVA pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, pentru anul 2020,
pentru finațarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, pentru cheltuieli
prevăzute la art. 104 alin. (2), lit. b)-d) din Legea educației naționale nr. 1/2011;
Luând în considerare propunerea făcută în cadrul ședinței de către domnul primar de a
se completa varianta bugetului local al comunei Bicazu Ardelean pe anul 2020 ce se supune
aprobării consiliului local în ședința de astăzi, 18.02.2020, cu alocarea unei sume de 5.000 lei
pentru efectuarea reparațiilor necesare la apartamentul din blocurile de locuințe de intervenție
ale comunei, motivat de faptul că aprobarea repartizării locuinței de intervenție d-nei Arsene
Elena Crinuța, profesor titular cu normă întreagă la Școala Gimnazială nr. 1 din Comuna
Bicazu Ardelean, județul Neamț, face obiectul proiectului de hotărâre nr. 7 care a fost inclus
suplimentar pe ordinea de zi;

Observând procesul verbal nr. 579 din 30.01.2020 privind inițierea procedurii de
dezbatere publică și afișare a proiectului de buget local al comunei Bicazu Ardelean pentru anul
2020 și dovada afișării proiectului de buget pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale și a
Administrației Publice sub nr. 4045968 din 30.01.2020;
Luând în considerare ordinea de zi aprobată, proiectul de hotărâre astfel cum a fost
modificat, precum și avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local;
În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit a)
raportat la art. 5 lit. cc), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 - (1) Se aprobă bugetul local al comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, pe
anul 2020, respectiv a veniturilor în sumă de 21.971,01 mii lei și a cheltuielilor în sumă de
33.415,18 mii lei, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă structura bugetului, pe secțiuni, după cum urmează:
a) Secțiunea de funcționare
- venituri – 4.902,50 mii lei
- cheltuieli – 4.902,50 mii lei
b) Secțiunea de dezvoltare
- venituri – 17.068,51 mii lei
- cheltuieli – 28.512,68 mii lei
- deficit – 11.444,17 mii lei, care se acoperă din excedentul anului 2019


Sume defalcate din TVA – 2.965 mii lei, din care:
o sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor – 558 mii lei din care: finantare de baza a
unuităților de învătământ de stat – 136 mii lei, finanțare ajutor încălzire locuinte
cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri – 12 mii lei, plata stimulente
educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimularii
participarii în învatamantul prescolar –16 mii lei, acoperirea cheltuielilor pentru
protecția copilului, centre pentru persoane adulte cu handicap si insotitori sau
indemnizatii lunare ale persoanelor cu handicap grav – 394 mii lei
o sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale – 2.407 mii lei
pentru
asigurarea bugetului de funcționare.
 Venituri curente și venituri proprii – 4.574,95 mii lei,
o impozit pe venit – 754 mii lei
- cote defalcate din impozitul pe venit – 380 mii lei
- sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale - 374 mii lei
o venituri din impozite și taxe – 3.820,95 mii lei
 Sume alocate pentru susținere proiect prin programul PNDL – 663 mii lei
 Sume alocate pentru ajutor încălzire locuințe cu lemne – 28 mii lei
 Sume alocate din bugetul AFIR pentru susținerea proiectelor – 2.376,21 mii lei
 Sume alocate din bugetul ANCPI – 160 mii lei
 Sume FEADR – 5.073,71 mii lei
 Sume POR – 6.130,14 mii lei



Excedentul anului 2019 este de 11.444,17 mii lei din care 6.798,39 mii lei
reprezintă avansuri de la FEADR şi 4.645,78 mii lei reprezintă încasări din vânzarea
materialului lemnos, și se va utiliza în secțiunea de dezvoltare pentru obiectivele
de investiții din Lista obiectivelor de investiții pe anul 2020 cu finanțare parțială sau
integrală de la bugetul local al Comunei Bicazu Ardelean.

Art. 2 – Din bugetul local se alocă suma de 10 mii lei pentru burse elevi și suma de 30
mii lei pentru transport cadre didactice în capitolul 65 – Învățământ.
Art. 3 – Se aprobă Programul de Dezvoltare Economico-Socială a Comunei Bicazu
Ardelean pe anul 2020, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4 – Se aprobă Lista obiectivelor de investiții pe anul 2020 cu finanțare parțială sau
integrală de la bugetul local al Comunei Bicazu Ardelean, conform anexei nr. 3 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5 – Se aprobă Lista proiectelor în derulare pe anul 2020, cu finanțare
nerambursabilă, conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6 – Se aprobă bugetul cheltuielilor de personal şi numărul maxim de posturi,
conform anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 7 – Primarul comunei Bicazu Ardelean şi consilierii cu atribuţii în domeniul
financiar- contabil din cadrul Compartimentului Contabilitate, Financiar, Taxe şi Impozite din
aparatul de specialitate al primarului Comunei Bicazu Ardelean vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. 8 – 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, și va asigura aducerea la cunoștința
publică a prezentei hotărâri prin afișare la sediul Primăriei și prin publicare pe site-ul
www.comunabicazuardelean.ro
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Olariu Ion

Avizat pentru legalitate,
Secretar General, Jolteag Gicuța
Nr. 8 din 18.02.2020
NOTĂ: Adoptată în ședința ordinară din 18.02.2020 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.

