
            Consiliul local al comunei Bicaz,judeţul Maramureş întrunit în şedinţă ordinară în
ziua de 30 ianuarie 2020    
            Având în vedere:                                                                                                              
      - ---proiectul de hotărâre iniţiat de domnul primar Mitre Dorin însoţit de expunerea de motive,
raportul compartimentului contabilitate din cadrul primăriei, avizul comisiei de specialitate buget-
finanţe precum şi avizul secretarului comunei.

-  Legea nr.5/2020  privind bugetul de stat pe anul 2020  ;                
            -   Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare.
          - Decizia nr.1/10.01.2020  a sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Maramures
privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a:
- sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020  si cotele din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale,pe anul 2020.-anexa 1
- sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale estimate pentru anii 2021-2023
 si sumele din cota de 18.5%  din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale,estimate
pentru anii 2021-2023,anexa 2 si 3,
            - Decizia  nr.2/10.01.2020 Administratiei Judetene a Finantelor Publice Maramures,
 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor,municipiilor pentru anul
2020
 si estimari pentru anii 2021-2023 pentru:

-finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau      
indemnizatii lunare

            -finantarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne,
            -plata stimulentelor educationale acordate copiilor din familiile defavorizate in scopul
             stimularii participarii in invatamantul prescolar,
             -finantarea drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul
              de masa
            -Adresa nr.59/10.01.2020 estimarea veniturilor din cotele defalcate din impozitul pe
venit(04.02.01),pentru anii 2021-2023

Tinand seama de Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia
publica;
            In temeiul art.36 alin.(4) lit.a), a art.45  alin.(1) si a art.115 alin.(1) lit.,b) din Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare,
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E:
 

            Art.1.-  Se aprobă bugetul local al comunei Bicaz pe anul 2020 care cuprinde la
partea de venituri totale suma de 2151 mii lei, din care: venituri proprii  400 mii lei,  251 mii lei
sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate,din
care:   10 mii lei sume defalcate din TVA pentru ajutor incalzire,231 mii lei sume pentru
finantarea drepturilor asistentilor personali si a persoanelor cu handicap sau indemnizatii
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lunare,7 mii lei sume pentru plata stimulentelor educationale acordate copiilor din familiile
defavorizate,3 mii lei sume pentru finantarea drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale,
1081mii lei sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale,
304 mii lei sume defalcate din cota de 14% din impozitul pe venit ,115 mii lei alocare directa
63% MOC ,14% CJ 
            
La partea de cheltuieli se aprobă suma de 2151 mii lei, pe capitole după cum urmează:
            Cap.51.02.  chelt.autorităţi executive                                                1142   .mii lei.
            Cap.54.02 alte servicii publice                                                               25     mii lei
            Cap.61.02  protectie civila                                                                     10     mii lei
            Cap.65.02.     ,,   .   învăţământ                                                             135    mii.lei.
            Cap.67.02.     ,,       cultură                                                                    166     mii lei
            Cap.68.02.     ,,       asistenţă socială                                                     313    .mii lei
            Cap.70.02.     ,,      serv.si dezv.publica                                                  80     mii lei
            Cap.74.02      ,,      protectia mediului                                                     85    mii lei
            Cap.83.02      ,,      agricultura                                                                 35     mii lei
            Cap.84.02      ,,      transporturi                                                             160     mii lei
            
 
            Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituţiei Prefectului judetului Maramureeş

- Primarului comunei Bicaz.

- Consiliului judetean Maramureş.

- Compartimentului contabilitate al primăriei.
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