
 

 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BACĂU 
COMUNA GIOSENI 

PRIMAR  

        NR. CL/14 din 22.01.2020 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  
bugetului de venituri si cheltuieli și a Listei obiectivelor de investiții pe anul 2020  

ale comunei Gioseni ,  județul Bacău,  

 
Primarul  comunei Gioseni, județul Bacău; 
Având în vedere:  
- referatul de aprobare nr. CL/13 din 22.01.2020 a primarului comunei , în calitatea sa de  

initiator, prin care se susține necesitatea și oportunitatea aprobării bugetului de venituri si cheltuieli și a L istei 
obiectivelor de investiții pe anul 2019  ale comunei Gioseni,  județul Bacău; 

- raportul de specialitate CL/12  din 22.01.2020 al biroului  contabilitate, prin care se motivează în 
drept și în fapt necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre; 

-  prevederile: art.19 alin.(1) lit.a și art.20 alin.(1) lit.a  ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările si completările ulterioare; ale Legii bugetului de stat nr.5/2020 pentru anul 2019; art.7 
alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și 
completările ulterioare ; 
 - adresele:  77/10.01.2020 ,nr. 83/15.01.2020 si trimise de Administrația Județeană  a Finantelor 
Publice Bacău , precum și nr.2354 din 07.02.2020 a Consiliului Județean Bacău , prin care ni se comunica 
sumele alocate pentru bugetul local 2020; 

În baza art. 136 alin.(1), art.155 alin.(1) lit.c) , alin.(4) lit.a) și c)   din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ; 
 În temeiul art.129 alin.(1) ,alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a), art.196 alin.(1) lit.a) , 
art.197 alin.(1), (2), (4)  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 
 

PROPUNE: 

 
 Art.1.Se aprobă bugetul local al comunei Gioseni , județul Bacău pentru anul 2020, la partea de 
venituri cu suma de 7150 mii lei si la partea de cheltuieli cu suma de 7491 mii lei, conform Anexei nr.1 , 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Se aprobă Lista obiectivelor de investiții pe anul 2020, prevăzută în  Anexa nr.2 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către  primarului comunei, prin biroul 
contabilitate, achiziții publice, administrativ. 

Art.4. Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotărâre se va comunica Prefectului 
Judetului Bacău , primarului comunei , biroului precizat la art.3  ,potrivit competenței  si va fi adusa la 
cunostinta publică,în conditiile legii. 

 

Initiator 
 
PRIMAR, 

        Bernadin Tamas           Aviz de legalitate 
 
        SECRETAR GENERAL COMUNA, 

              Cristina Sandu  
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ROMÂNIA 
JUDETUL BACĂU 
COMUNA GIOSENI 

PRIMAR  

Nr. CL /13 din 22.01.2020  
 
 

REFERAT DE APROBARE  
la Proiectul de hotarare  

privind aprobarea  
bugetului de venituri si cheltuieli și a Listei obiectivelor de investiții pe anul 2020  

ale comunei Gioseni ,  județul Bacău,  
 
 
 

 Prin biroul contabilitate, achiziții publice, administrativ se face cunoscut despre necesitatea 
adoptării de către consiliul local a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local și a listei 
de investiții pe anul 2020. 
  În acest sens s-a întocmit un Raport de specialitate înregistrat la nr. CL 12  din   23.01.2020 
  

 În conformitate cu prevederile  Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările si completările ulterioare și ale Legii bugetului de stat nr.5/2020 pentru anul 2020; 
  Văzând  adresele nr. 77/10.01.2020   și nr. 83/15.01.2020  trimise de Administrația Județeană  
a Finantelor Publice Bacău, precum și adresa nr. 2354 din 07.02.2020 a Consiliului Județean 
Bacău  prin care ni se comunica sumele alocate pentru bugetul local 2020; 
  
 solicităm acordul domnilor consilieri  pentru aprobarea  în sedinta din februarie 2020, a 
bugetului de venituri si cheltuieli  și a listei obiectivelor de investiții pe anul 2020  , conform anexelor 
nr. 1 și 2 . 

  
 

PRIMAR, 
Tamaș Bernadin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ROMANIA             

JUDETUL BACAU 

COMUNA  GIOSENI                           

         Anexa 1  

             

        La HCL nr.        /13.02.2020                                                             

PROIECT 

 

BUGETUL  LOCAL  PE  ANUL  2020- sursa A 
SINTEZA – (mii lei) 

 
Nr. 
Crt 

Denumire indicator Cod Total suma 
repartizata 

I  Total venituri :  7150 

1 Venituri proprii 4802 220 

2 Cote def din i.v. 0401 294 

3 Cote defalcate din TVA 0404 544 

4 Sume din Fondul la dispozitia CJ 0405 98 

5 Sume def TVA activitati descentralizate 1102 1000 

6 Sume def TVA echilibrare 1106 2689 

7 Subventii pentru ajutorul de incalzire 4234 50 

8 Finantare PNDL 4265 1872 

9 Finatare AFIR 4331 228 

10 Finantare pt PUG 4321 80 

11 Finantare din fonduri UE pt instalare wi-fi 
public 

 75 

II Total cheltuieli  7491 

1 Administratia locala  5102 1970 

2 Transferuri protectia copilului  5602 72 

3 Ordine si siguranta publica 6102 10 

4 Invatamant 6502 385 

5 Cultura 6702 1257 

6 Asistenta sociala 6802 945 

7 Servicii publice 7002 841 

8 Protectia mediului 7402 200 

9 Drumuri 8402 1811 

 
 

BUGETUL  LOCAL  PE  ANUL  2020- sursa E 
- SINTEZA – (mii lei) 

 
Nr. 
Crt 

Denumire indicator Cod Total suma 
repartizata 

I  Total venituri :  150 

1 Venituri proprii 3308 150 

II Total cheltuieli  150 

1 Servicii publice 7002 150 

 
 
          PRIMAR,                                                                    CONTABIL, 

TAMAS  BERNADIN      TURCU  ANA MARIA 

 
 
   
 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

COMUNA GIOSENI 

Birou contabilitate 

Nr. CL/12 din 22.01.2020 

 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotarâre  

privind adoptarea bugetului  de venituri si cheltuieli și a listei obiectivelor de investiții  

al UAT Gioseni-judetul Bacau  pentru anul 2020 

 

 
Subsemnata Turcu Ana Maria, consilier principal contabilitate in cadrul  Primariei Gioseni, in baza 

prevederilor Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat, a Legii nr 273/2006 privind finantele publice locale cu 

modificarile si completarile ulterioare  , Legea educatiei nationale nr 1/2011 cu completarile si modificarile 

ulterioare , legea 571 / 2003 privind codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, Nota de 

fundamentare nr. 481/10.02.2020  a Scolii cu clasele I VIII Gioseni  prin care se solicita  alocarea de fonduri 

pentru asigurarea transportului cadrelor didactice si a altor cheltuieli, adresele nr. 77/10.02.2020, 

83/15.01.2019 ale Directiei Judetene a Finantelor Publice Bacau si anexa la HCL nr. 23/07.02.2020  a 

Consiliului Judetean Bacau prin care  sunt transmise  sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata si din 

cote  defalcate din impozitul pe venit precum si estimarile orientative privind sumele defalcate din taxa pe 

valoarea adaugata  si din cote defalcate  din impozitul pe venit  pe anii 2021-2023; adresa nr 2354/07.02.2020 

a Consiliului Judetean Bacau  Directia Economica si Managementul Calitatii Biroul Venituri prin care ni  se 

comunica  necesitatea alocarii  sumei de 72 mii lei la cap 5602 Transferuri din bugetele locale pentru 

institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap”.  

In conformitate cu art.19 alin.2 din Legea 273/2006 a finantelor publice locale cu modificarile si 

completarile ulterioare, propun aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 in contextul in 

care aceasta aprobare este  oportuna, legala si necesara. 

In urma analizei posibilitatilor de realizare a veniturilor proprii  bugetul de venituri si cheltuieli al 

UAT Gioseni va avea urmatoarea forma : 

 

A. VENITURI 

 

I. Venituri proprii: - 220 mii lei 

II. Cote defalcate din impozitul pe venit (cod 040201): 294 mii lei 

III. Sume alocate din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale  

(cod 040204) : - 544 mii lei 

IV. Sume repartizate din   Fondul la dispozitia Consiliului Judetean (7,5% din impozitul pe venit)  

(cod 040205) : - 98 mii lei 

V. Sume defalcate din TVA pentru activitati descentralizate (cod 1102) (invatamant, asistenta 

sociala): - 1000 mii lei din care:  

- Cheltuieli materiale invatamant – 234 mii lei 

- Asistenti personali si persoane cu handicap – 710 mii lei  

- Ajutor de incalzire pentru beneficiari VMG – 17 mii lei 

- Tichete de gradinita – 28 mii lei 

- Drepturi pentru copii cu nevoi speciale (CES) – 11 mii lei 

VI. Sume alocate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (cod 1106): - 2689 mii lei 

VII. Subventii pentru ajutorul de încălzire (42.03): - 50 mii lei 

VIII.Finantare PNDL (42.65): - 1872 mii lei (1671 mii pentru Modernizare drumuri comunale si 

201 mii pentru Modernizare retea iluminat public) 

IX. Finantare AFIR (43.31): - 228 mii lei (pentru Imbunatatirea serviciilor de agrement prin 

modernizarea parcului communal) 

X.  Finantare pt PUG (43.21): - 80 mii lei 

XI. Finantare din fonduri UE pt instalare wi-fi public: 75 mii lei 

 

  TOTAL VENITURI = 7150 mii lei 



 

 

B. CHELTUIELI 

 

I.  AUTORITATI PUBLICE (Cap.51): 

-cheltuieli de personal 510210 - 1500 mii lei  

- bunuri si servicii 510220  - 300 mii lei 

-cheltuieli de capital   - achizitie centrala termica primarie - 45 mii lei 

   - extindere sistem monitorizare video – 50 mii lei 

   - instalare wi-fi public prin finantare UE - 75 mii lei 

Total capitol = 1970 mii lei 

 

II.  TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELURI ALE ADMINISTRATIEI 

(Cap.56) 

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile  de asistenta sociala pentru persoane cu handicap 560251  -  

72 mii lei 

Total capitol = 72  mii lei 

 

III.  ORDINE  PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (Cap.61) 

- bunuri si servicii   - 10 mii lei (pentru echipament si tehnica de interventii, asigurari de viata pentru SVSU ) 

Total capitol =  10 mii lei  

 

IV.  INVATAMANT (Cap. 65) 

- cheltuieli cu bunuri si servicii  =  326 mii lei , din care : 

    Sume alocate din TVA= cheltuieli prevazute la art 104 alin 2 lit b)-d) = 234 mii lei,  

 Sume alocate din bugetul local - total din care: 92 mii lei 

    -  60 mii lei  - transport cadre didactice  

    - achizitie videoproiectoare si dotari gradinita - 22 mii lei 

    - burse de performanta - 10 mii lei 

- tichete de gradinita: - 28 mii lei 

- sume alocate pentru copiii cu nevoi speciale: - 11 mii lei   

- cheltuieli de capital:   - reabilitarea Scolii gimnaziale „Ion Strat” Gioseni: 10 mii lei 

    - Infiintare si dotare gradinita cu program nornal (proiecte si avize): 10 mii lei    

Total capitol  =  385 mii lei 

 

VI.  CULTURA, RECREERE SI RELIGIE (Cap. 67) 

-cheltuieli cu bunuri si servicii  - 35 mii lei  pentru cheltuieli cu organizarea sarbatorii Zilele Comunei  

-sustinerea cultelor  - 100 mii lei 

-cheltuieli de capital:   - Construire troiţa comuna Gioseni – 115 mii lei 

   - Imbunatatirea serviciilor de agrement prin modernizarea parcului communal – 1007 

mii lei (din care 228 mii lei din finantare AFIR) 

Total capitol = 1257 mii lei 

VII. ASIGURARI  SI ASISTENTA SOCIALA (Cap.68) 

-cheltuieli de personal asistenti personali = 850 mii lei 

-indemnizatii persoane cu handicap si ajutoare de incalzire  = 80 mii lei 

-ajutoare de urgenta - 15 mii lei 

Total capitol =945 mii lei 

 

VIII . SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA (Cap.70) 

-cheltuieli cu bunuri si servicii  -  70 mii lei ( energie, intretinere si reparatii iluminat public) 

-cheltuieli de capital : - 771 mii lei din care: 

- SF, studii geotehnice si topografice pentru Infiintare retea de distributie gaze 

naturale in com. Gioseni - 100 mii lei  

- Extindere retea de alimentare cu apa – 30 mii lei 

- Modernizare retea de iluminat public  - 207 mii lei (din care 201 mii lei din 

finantare PNDL) 

- Amenajare torenti si santuri in zona drumurilor -  334 mii lei 

- realizare PUG  - 100 mii lei 

Total capitol =  841 mii lei 

 



 

 

IX.  PROTECTIA MEDIULUI (Cap.74) 

 -cheltuieli cu bunuri si servicii -  200 mii lei din care : 

  -  reparatii canalizare si apa – 40 mii lei 

  -  salubritate – 160 mii lei 

Total capitol =  200 mii lei 

 

X.  TRANSPORTURI (Cap. 84) 

- cheltuieli de intretinere si reparatii drumuri - 100 mii lei  

- cheltuieli de capital = 1711 mii lei din care: -  

  - modernizare drumuri de interes local Etapa II – 10 mii lei 

  - modernizare drumuri de interes local cu finantare PNDL -  1701 mii lei (1671 mii lei 

finantare PNDL si 30 mii lei de la bugetul local) 

Total capitol = 1811 mii lei 

 

TOTAL CHELTUIELI sursa A =  7491 mii lei 

 

 Suma de 341 mii lei pentru investitii va fi sustinuta din excedentul anilor precedenti. 

 

 

SURSA E – ACTIVITATI DIN VENITURI PROPRII  

 

Venituri din taxe pentru alimentarea cu apa: 150 mii lei 

Cheltuieli - 150 mii lei din care :  

- salarii 110 mii lei 

- cheltuieli cu reparatii si intretinere : - 40 mii lei 

  
    

 

 

Intocmit , 

Consilier contabil 

Turcu Ana Maria 

 
 


