ROMÂNIA

JUDEȚUL MARAMUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BICAZ
HOTĂRÂREA
nr. 19 din 16.09.2020

privind rectificarea bugetului local al comunei BICAZ , pe anul 2020
Analizând temeiurile juridice, respectiv:

a) Legea nr.5/2020 , Legea bugetului de stat pe anul 2020
b) Prevederile Legii nr. 273/2006, privind Finantele Publice Locale, cu modi carile si
completarile ulterioare;
c) Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modi carile si
completarile ulterioare,
Ținând cont de:

a) Expunerea de motive a primarului comunei, domnul Mitre Dorin
b) Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Bicaz
c)

Raportul compartimentului financiar contabil din cadrul Primariei comunei Bicaz

Luând act de:

a) O.G. 22/2002 , art.1 alin.(2), transfer PNDL contract nr.2700/29.03.2018
b)

Hotarare 758/11.09.2020 privind alocarea unei sume din fondul de rezerva bugetara la
dispozitia Guvernului , prevazut in bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unitati
administrativ-teritoriale
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BICAZ
adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 - Se aproba rectificarea bugetului local al comuneiBICAZ pe anul 2020 astfel:
INFLUENTE IN PLUS LA VENITUR.......................1.026.400 lei
CHELTUIELI ................ 1.026.400. lei
-cap.51.02 administratie publica ..........................20.000 lei
-cap.65.02 – invatamant .........................................4.000 lei
-cap.67.02 – cultura ............................................ 22.000 lei
-cap.68.02 – asistenta sociala ....................... ..100.000 lei
-cap.70.02-locuinte si dezvolatre publica ...........72.000 lei

INFLUENTE IN PLUS LA

- cap.74.02- protectia mediului ................... 808.400 lei

Art. 2 - Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare si se comunica :
(1) Institutia Prefectului Judetului Maramures ;
(2) AJFP Maramures ;
(3) Compartimentului financiar contabil din cadrul Primariei Bicaz ;
(4) Primarului comunei Bicaz ;
(5) Dosar sedinta ;

Președinte de ședință,

Alexandru NOJE

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
p SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI BICAZ,

Niculaie TĂMĂSAN
cu atribuții delegate specifice secretarului general

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,
anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 19 / 16.09.2020
PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ

Vot prin ridicarea mâinii
individual

HOTĂRÂRE CU CARACTER NORMATIV
0

Hotărâre care se adoptă cu votul:
majorității consilierilor locali prezenți

Voturi necesare

3

1

Numărul consilierilor locali, potrivit legii

9

2

Numărul consilierilor locali în funcție

5

3

Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii

5

4

Numărul voturilor „PENTRU”

9

5

Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ”

Voturile „ABȚINERE” se

0

6

Numărul voturilor „ABȚINERE”

numără la voturile
„ÎMPOTRIVĂ”.

0

7

Numărul consilierilor locali care absentează motivat

0

8

Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat

0

9

Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea hotărârii,
neavând drept de vot

-4

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,
ulterioare adoptării hotărârii consiliului local nr. 19 / 16.09.2020
Nr.
crt.

OPERAȚIUNI EFECTUATE

Data

1

2

0
1

Adoptarea hotărârii

2

Comunicarea către primar

3

Comunicarea către prefectul județului

4

Aducerea la cunoștință publică

5

Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu

16.09.2020

