
    
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, H.G. nr 718/2020 privind alocarea unei sume din Fondul 

de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele 

unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale; 

Analizând referatul de aprobare al primarului comunei Bicazu Ardelean nr. 7089 din 

04.09.2020 și raportul de specialitate nr. 7088 din 04.09.2020, 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 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, modificate, corespunzător rectificării bugetare;  

Luând în considerare ordinea de zi aprobată, proiectul de hotărâre şi 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 

INFLUENȚE 

Trim III+/- 

BUGET 

RECTIFICA

T 

2020 

VENITURI 22.868,17 +28,00 22.896,17 

42.02.28  Fondul  de intervenție la 

dispoziția Guvernului. 
123,00 +28,00 151,00 

CHELTUIELI 34.312,33 +28,00 34.340,33 

Cap. 80.02. Alte actiuni Reparatii curente 

20.02 – Calamități naturale 

 Decolmatare albie DS Lunca=1 km, 

pod Centru, sat Bicazu Ardelean 

 Refacere platforma din balast DS 

Lunca, L=0,3 km zona pârâul 

Rădeni, sat Bicazu Ardelean 

 Refacere platforma din balast DS 

Lunca L=0,6 km, zona pârâul 

Fleandura, sat Bicazu Ardelean 

123,00   +28,00 

 

151,00 



 Refacere aparare mal distrusă, 

avariere aparare mal, L=0,07 km, 

punct FE, sat Bicazu Ardelean 

 Refacere platforma din balast DS, 

L=1,2 km, zona pârâul Țepeșeni, sat 

Bicazu Ardelean 

 Refacere platforma din balast DS, 

L=0,3 km, TM sat Bicazu Ardelean 

 Refacere apărare mal, DC138, L=0,2 

km, punct pod Bordea, pct CA pod 

pârâu Bistra, sat Telec 

 Refacere platforma din balast DS-

Tosorog, L=0,3 km, pct BI-FI sat 

Telec, com Bicazu Ardelean 

 Refacere platforma din balast DS 

Valea Stânii, L=0,8 km, punct Valea 

Stânii, sat Telec, com. Bicazu 

Ardelean 

 Decolmatare podețe tubulare din 

beton colmatate DS Valea Stânii, sat 

Telec, com. Bicazu Ardelean 

 Decolmatare albie DS Ticos, amonte 

magazin centru Ticos, com. Bicazu 

Ardelean 

 Refacere platforma din balast DS 

pârâu Rădeni, L=0,3 km de la 

familia T.M până la familia P.A. 

satul Bicazu Ardelean  

 Decolmatare podeț dalat la DS 

Lunca peste pârâul Rădeni, satul 

Bicazu Ardelean  

 Decolmatare albie pârâu Rădeni pe 

L=0,3 km, de la familia T.M până la 

familia P.A., satul Bicazu Ardelean  

 Refacere platforma din balast DS 

Pârâu Comarnic, L=0,3 km, de la 

familia D.V. până la familia C.R.I, 

satul Telec   

68.02.10 Asigurări și asistență socială  

Cheltuieli de personal  

Ajutoare sociale în numerar 

926,00 

560,00 

366,00 

-150,00 

-100,00 

-50,00 

776,00 

460,00 

316,00 

56.02.51 Transferuri curente 70,00 +10,00 80,00 

84.02 Transporturi  

Modernizare strada cimitirelor in comuna 

Bicazu Ardelean (partial) 

9.637,57 

400,00 

+140,00 

+140,00 

9.777,57 

540,00 

 

Notă:  
La Cap. 80.02. Alte acțiuni Reparații curente 20.02. – Calamități naturale suma inițială 

de 123 mii lei alocată prin H.G. nr. 554/2020 pentru obiectivele prevăzute la pct. 12 Județul 

Neamț, poziția 10 din Anexa la H.G. nr. 554/2020 a fost suplimentată cu suma de 28 mii lei 

alocată prin H.G. nr. 718/2020 pentru obiectivele prevăzute la pct. 11 Județul Neamț, poziția 1 

din Anexa la H.G. nr. 718/2020. 

 



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 

parțială sau integrală de la bugetul local repartizate pentru comuna Bicazu Ardelean, modificată, 

care constituie Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art. 4 – Primarul comunei Bicazu Ardelean, prin compartimentele din cadrul aparatului 

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

Art. 5 – 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,  

Mucenicu Toader 

 

 

                                                                                                     Avizat pentru legalitate, 

Secretar General, Jolteag Gicuța  

 

 

Nr. 84 din 11.09.2020 

NOTĂ: Adoptată în ședința extraordinară din 11.09.2020 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. 

 

http://www.comunabicazuardelean.ro/



