ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BUDACU DE JOS

HOTĂRÂRE
privind a opta rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Budacu de Jos pe anul
2020

Consiliul local al comunei Budacu de Jos, întrunit în şedinţă extraordinară, prin mijloace
electronice de comunicare, în prezenţa a ____ consilieri locali,
Având în vedere:
-Referatul de aprobare al Primarului comunei Budacu de Jos, înregistrat sub nr. 6513 din
18.12.2020;
-Raportul consilierului superior din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei
Budacu de Jos, înregistrat sub nr. 6514 din 18.12.2020;
-raportul Comisiei economice-buget-finanţe, înregistrat sub nr. 6525 din 21.12.2020;
-raportul Comisiei juridice-administraţie publică, înregistrat sub nr. 6526 din 21.12.2020;
-raportul Comisiei învăţământ-sănătate-cultură-sport, înregistrat sub nr. 6527 din
21.12.2020;
În conformitate cu:
-prevederile Hotarârii Consiliului Local nr.78 din 18.12.2019 privind stabilirea impozitelor
şi taxelor locale datorate de persoane fizice şi juridice pe anul 2020;
-prevederile Hotarârii Consiliului Local nr. 79 din 18.12.2019
privind stabilirea
cuantumurilor taxelor speciale datorate de persoane fizice şi juridice pe anul 2020;
-prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Budacu de Jos nr. 9 din 10.02.2020
privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Budacu de Jos pe anul
2020;
-prevederile H.G.R. nr. 1100/17.12.2020 privind alocarea unor sume din Fondul de
rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru
unele unităţi administrativ-teritoriale;
-prevederile art.2(1) pct.50,51 şi (2)(6), art.14(6)-(8),art.19 (1), art.20 (1) lit.a , art.25,
art.26, art.32(1), (2), art.33 (1)-(5),(7)-(9), art.39, art.41, art.42, art.44(1), art.45 şi art.46 din
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Legii nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit. „b”, alin.(4) lit. „a”, art.139 alin.(3) lit.
“a” şi ale art. 196 alin. (1) lit. “a” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul administrativ
HOTĂRĂŞTE
Art.1.-(1)-Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei
Budacu de Jos pe anul 2020, aprobat, la venituri în sumă de 17.046,50 mii lei, la
cheltuieli în sumă de 17.191,50 mii lei, prin majorarea cu suma de 90,00 mii lei, astfel
încât bugetul actual rectificat va fi în sumă de 17.136,50 mii lei, respectiv 17.281,50 mii lei,
conform anexei nr.1 (formular cod 11), astfel:
(2)-Se majorează următoarele subcapitole:

- subcapitol 11.02.06 – sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale – cu suma de 90,00 mii lei;
(3).-Suma cu care se rectifică bugetul local se regăseşte la cheltuieli la următoarele
subcapitole, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum
urmează:
- subcapitol 84.02.03.01 – drumuri și poduri – se majorează cu suma de 90,00 mii lei,
reprezentând cheltuieli de funcționare;
ART.2.-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul finanţecontabilitate-achiziţii -resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei
Budacu de Jos.
ART.3.-Prezenta hotărâre a fost adoptată, în şedinţă extraordinară, prin mijloace
electronice de comunicare, cu: _____ voturi „pentru”, _____ voturi „împotrivă” şi _____
abţineri, din ___ consilieri prezenţi.
ART.4.-Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija secretarului comunei Budacu de
Jos, cu:
- Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud;
- Primarul comunei Budacu de Jos;
- Biroul finanţe-contabilitate-achiziţii-resurse umane, din cadrul Primăriei Budacu de
Jos;
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