CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUMITRA
ROMANIA, JUDETUL BISTRITA-NASAUD, Localitatea Dumitra, nr. 140
primariadumitra@yahoo.com, tel./fax 0263/380018; 380140

HOTARARE
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli
al comunei Dumitra, pe anul 2020
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Consiliul local al comunei Dumitra, intrunit in sedinta extraorclinara in data
de 21.12.2020, sedinta desfasurata on line prin intermediul aplicatiei whatsapp Grupul "Consilierii locali din Dumitra", avand in vedere:
-referatul ru·. 4719/21.12.2020 a primarului comunei Dumitra;
-rapmtul m·. 4 718/21.12.2020 al Compartimentului buget-finante, contabilitate;
-proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei
Dumitra, pe anul 2020;
-anuntul m·. 4752/21.12.2020 prin care se aduce la cunostinta publica proiectul de
hotarare susmentionat ;
-procesul-verbal nr. 117/21.12.2020 privind afisarea anuntului prin care se aduce la
cunostinta publica proiectul de hotarare susmentionat ;
-procesul-verbal nr. 118/21.12.. 2020 prin care se constata ca nu s-au depus contestatii
cu privire la proiectul de hotarare sus mentionat ;
-Hotararea Consiliului Local Dumitra nr. 6/18.02.2020 privind aprobarea bugetului de
venituri si cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2020 ;
-HG nr. 1100/2020 privind alocarea unei sume din Fonclul de rezerva bugetara la
dispozifia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele
unitafi/subcliviziuni administrativ-teritoriale;
-Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020;
-art. IX din OUG nr. 29/2020 privind unele masuri economice ~i fiscal-bugetare;
-art. 12(1) lit. e, art. 23 (1 ), (2) din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010,
republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; .
- art. 6(2), ait. 44(4), art. 47 (4), (8)-(11), art. 47/\ 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002
privind finantele publice, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
- ait. 49(7) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i
completarile ulterioare;
-prev. ait. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia
publica;
In temeiul prev. art. 87(3), ait. 88, art. 129(2) lit. b, (4) lit. a, art. 139(3) lit. a,
art. 155(1) lit. c, (4) lit. b, din OUG nr. 57/2019- Codul administrativ,
HOTARASTE:
ART. 1 : (1) Se aproba bugetul general centralizat, de venituri si cheltuieli, al
comunei Dumitra, pe anul 2020, la venituri in suma de 10.770 mii lei, la cheltuieli in
suma de 10.775 mii lei, conform anexei nr. 1. (formular cod 11).
(2) Aprobarea bugetului general centralizat, de venituri si cheltuieli, al
comunei Dumitra, pe anul 2020, s-a facut cu respectarea prev. art. 14 (7) din Legea m·.
273/2006, a finantelor publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 2 : (1) Se aproba bugetul local, detaliat, la venituri, pe capitole ~i
subcapitole, ~i la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole ~i
paragrafe, pe anul 2020, la venituri in suma de 10.765 mii lei, la cheltuieli in suma de
10.765 mii lei, conform anexei nr. 2. (formular cod 11/01).
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(2) Se aproba bugetul local, detaliat, la venituri, pe capitole si subcapitole ~i la
cheltuieli, pe capitole, pe sectiuni, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole ~i
paragrafe, dupa cum urmeaza:
a) sectiunea de functionare, cu venituri in suma de 7.081 mii lei si cheltuieli in
suma de 7.081 mii lei;
b) sectiunea de dezvoltare, cu venituri in suma de 3.684 mii lei si cheltuieli in
suma de 3.684 mii lei.
ART. 3 : ( l) Se aproba bugetul institutiilor publice si al activitatilor finantate
partial din venituri proprii, pe anul 2020, detaliat, la venituri, pe capitole, subcapitole
si paragrafc, in suma de 5 mii lei, la cheltuieli, pe capitole, subcapitole si paragrafe, in
suma de 10 mii lei, conform anexei nr. 3. (formular cod 11/02).
(2) Se aproba bugetul institutiilor publice si al activitatilor finantate partial din
venituri proprii pe anul 2020, pe sectiuni, dupa cum urmeaza :
a) sectiunea de functionare, cu venituri in suma de 5 mii lei si cheltuieli in
suma de 10 mii lei ;
b) sectiunea de dezvoltare, cu venituri in suma de Olei si cheltuieli in suma de 0
lei.
(3) Se aproba utilizarea excedentului anual al bugetului institutiilor publice si
activitatilor finantate partial din venituri proprii si subventii pe anul 2020, in suma de
5 mii lei, in cadrul sectiunii de functionare a bugetului institutiilor publice si
activitatilor finantate partial din venituri proprii, pe anul 2020.
ART. 4: Se aproba bugetul pe titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul
2020, conform anexei nr. 4. (formular cod 11/06).
ART. 5: Se aproba programul de investitii publice pe anul 2020 pe grupe de
investitii si surse de finantare conform anexei nr. 5. (formular cod 14).
ART. 6: Se aproba fisa obiectivului, proiectului si categoriei de investitii, pe
anul 2020, conform anexei nr. 6. (formular cod 15).
ART. 7 : Anexele nr. 1 - 6 fac parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 8: Prezenta hotarare se afiseaza la sediul Primariei comunei Dumitra si se
publica in Monitorul Oficial Local pe site-ul www.primal'iadumitra.ro.
ART. 9: Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul
comunei Dumitra.
ART. I 0: Prezenta hotarare se comunica prin grija secretarnlui comunei
Dumitra, cu: primarul comunei Dumitra, Compartimentul buget-finante, contabilitate,
Administratia Judeteana a Finantelor Pub lice B-N si Institutia Prefectului jud. B-N.
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NR. 49
DIN 21.12.2020
Prezenta hotarare a fost adoptata cu 14 voturi « pentn{ », din 14 consilieri prezenti.

