
JUDETUL  BACAU 
COMUNA GIOSENI 
 PRIMAR 
 

P R O I E C T   D E   H O T A R A R E   
nr. CL/161 din 24.04.2020 

privind aprobarea rectificării bugetului local, finanţării din bugetul local a unor cheltuieli de 
personal şi modificării listei de investiţii pe anul 2020 

 
Primarul comunei Gioseni, judetul Bacau ; 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. CL/ 160 din 24.04.2020 a primarului comunei , în calitatea sa de initiator, prin care 

se susține necesitatea și oportunitatea aprobării rectificarii bugetului local pe anul 2020; 
- raportul de specialitate nr. CL/159 din 24.04.2020 întocmit de biroul 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;art. 14, art. 20 si  art.21 din  
OUG nr.50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 aprobat prin Legea nr. 5/2020 ; art.7 alin.(2)  
din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală , republicată ; 

- Hotărârea Consiliului local al comunei Gioseni nr. 6/2020 privind aprobarea bugetului local și a bugetului 
de venituri proprii și subvenții pe anul 2020 ; 

-  adresa MFP nr. 473211/21.04.2020 si Decizia nr. 10/21.04.2020 a  Sefului AJFP BACAU. 
In baza art. 136 alin.(1)  , art.155 alin.(1) lit.c) , alin.(4) lit.a)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
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 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare 

 
P R O P U N E: 

 
 Art.1.  Se propune rectificarea bugetului local al Comunei Gioseni la parte de venituri și cheltuieli 
cu suma de 32.000 lei , conform Anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. Se propune  finanţarea  cheltuielilor de personal  ale compartimentului servicii publice 
comunitare din bugetul local, capitolul 51 ”Administratia locala” – titlul 10. 
 Art.3. Se propune modificarea Listei de investiţii pe anul 2020 la capitolul 51 ”Administraţia 
locală”- titlul 71, conform Anexei nr. 2 parte integrantă din prezenta hotărâre. 

- Se include obiectivul de investiţii ”Achiziţie software pentru administraţia locală” în sumă de 
18.000 lei 

- Se diminuează prevederea bugetară a obiectivului ”Extindere sistem monitorizare video” cu 
18.000 lei  

Art.4. Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre primarul comunei , prin biroul  
contabilitate din cadrul aparatului de specialitate. 

Art.5. Prin grija secretarului comunei, prezenta hotarare va fi comunicata Prefectului Judetului 
Bacau , primarului comunei, biroul contabilitate , precum si spre cunostinta publica , in conditiile legii .  

 
Initiator 
PRIMAR, 

        Bernadin Tamas           Aviz de legalitate 
        SECRETAR GENERAL COMUNA, 

                 Cristina Sandu  
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JUDETUL  BACAU 
COMUNA GIOSENII 
 PRIMAR 

Anexa nr.1   
  la  HCL nr… ..din 30.04.2020     

 
 
 

- PROIECT - 
 
 
 
 

 

Nr. 
Crt 

Denumire indicator Cod Total suma 
repartizata 

I  Venituri :  32.000 

1 Cote def din impozitul pe venit 0404 -21.000 

2 Sume defalcate din TVA pentru echilibrare 1106 +58.000 

II Cheltuieli:  32.000 

1 Administratia locala–cap.51 titlul 20 ch.materiale 51  

2 Iluminat public – cap.70 titlul 20 ch. Material 70  
 

 

 

Inițiator 
 
PRIMAR , 
Bernadin Tamaș 
 
 
         Întocmit , 
         Consilier superior   
         Cristina – Elena Buculei 
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ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 
COMUNA GIOSENI 

PRIMAR 

        NR.  CL/160 DIN 24.04.2020 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la  proiectul  de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2020,finanţării din 

bugetul local a unor cheltuieli de personal şi modificării listei de investiţii pe anul 2020  

 
 

 Bernadin Tamaș – Primarul comunei Gioseni , judetul Bacau 

 
 In baza art. 136 alin.(1)  , art.155 alin.(1) lit.c) , alin.(4) lit.a)  din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;     
  Având în vedere: 
 - raportul de specialitate nr. CL/159 din 24.04.2020 al consilierului superior  contabil, 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;art. 14, art. 20 si  art.21 din OUG nr.50/2020 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 aprobat prin Legea nr. 5/2020 ; art.7 alin.(2)  din 
Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală , republicată ; 

- Hotărârea Consiliului local al comunei Gioseni nr. 6/2020 privind aprobarea bugetului local și a 
bugetului de venituri proprii și subvenții pe anul 2020 ; 

-  adresa MFP nr. 473211/21.04.2020 si Decizia nr. 10/21.04.2020 a  Sefului AJFP BACAU; 

- necesitatea finanţării din bugetul local sursa A a cheltuielilor de personal pentru Compartimentul 

servicii publice comunitare   sustinut până acum din bugetul de venituri proprii (sursa E); 

- este necesară achizitionarea unor aplicaţii informatice pentru Registrul agricol  şi pentru 

implementarea Sistemului de control intern managerial.  

 

Inițiez Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2020,finanţării din 
bugetul local a unor cheltuieli de personal şi modificării listei de investiţii pe anul 2020  care respectă  
procedurile legale și are la bază raportul de specialitate al consilierului contabil nr. CL/159 din  
24.04.2020, de aceea vă rog să-l aprobați  la ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Gioseni din 
luna aprilie  2020. 

 

 

 
 

PRIMAR, 
 

        Bernadin Tamas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 
COMUNA GIOSENI 

BIROUL FINANCIAR – CONTABIL , ACHIZIȚII PUBLICE , ADMINISTRATIV  

Nr. CL/159 din  24.04.2020 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020,finanţării din 
bugetul local a unor cheltuieli de personal şi modificării listei de investiţii pe anul 2020  

 

 
Subsemnata Buculei Cristina – Elena  – consilier superior contabil : 

Având în vedere:  

- referatul de aprobare nr. CL/160 din 24.04.2020 a primarului comunei, în calitatea sa de 

initiator, prin care se susține necesitatea și oportunitatea aprobării rectificarii bugetului local pe anul 2020; 

- 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;art. 14, art. 20 si  art.21 din OUG nr.50/2020 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2020 aprobat prin Legea nr. 5/2020 ; art.7 alin.(2)  din Legea nr. 52/2003 privind 
transparența decizională în administrația publică locală , republicată ; 

- Hotărârea Consiliului local al comunei Gioseni nr. 6/2020 privind aprobarea bugetului local și a bugetului 
de venituri proprii și subvenții pe anul 2020 ; 

-  adresa MFP nr. 473211/21.04.2020 si Decizia nr. 10/21.04.2020 a  Sefului AJFP BACAU. 

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 2020, cu 

modificările și completările ulterioare ; art.7 alin.(2)  din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică locală , republicată ;  

- necesitatea finanţării din bugetul local sursa A a cheltuielilor de personal pentru Compartimentul 

servicii publice comunitare   sustinut până acum din bugetul de venituri proprii (sursa E) 

In urma analizei posibilităţilor de realizare a veniturilor proprii  din taxe pentru alimentarea cu apă 

a comunei şi având în vedere dificultăţile recente în  asigurarea fondului de salarii lunar necesar  

compartimentului menţionat anterior, propun susţinerea acestor cheltuieli cu salariile din bugetul local, 

incluzând cei doi salariaţi în aparatul propriu al primăriei. Pentru plata salariilor angajaţilor 

Compartimentului  servicii publice comunitare este necesar un fond de salarii lunar de 8683 lei, iar 

analiza prevederii bugetare existente la capitolul 51 ”Administraţia locală”- titlul 10 ”Cheltuieli de personal” 

arată că sunt resurse pentru a susţine acest fond de salarii.  

-Pentru mărirea eficienţei funcţionării instituţiei şi în vederea adaptării la noile cerinţe în domeniul 

administraţiei publice este necesară achizitionarea unor aplicaţii informatice pentru Registrul agricol  şi 

pentru implementarea Sistemului de control intern managerial. Preţul estimativ al acestor aplicaţii este de 

18.000 lei. Aplicaţiile soft sunt considerate active fixe necorporale ale instituţiei, fapt pentru care achiziţia 

acestora trebuie să fie inclusă în Lista de investiţii pe anul 2020. Dată fiind necesitatea urgentării achiziţiei 

softurilor menţionate, întrucât în bugetul local iniţial  nu au fost prevăzute astfel de investiţii, propun 

modificarea Listei de investiţii pe anul 2020 în sensul includerii obiectivului de investiţii ”Achiziţie software 

pentru administraţia locală” prin diminuarea prevederii bugetare a obiectivului ”Extindere sistem 

monitorizare video”, în acest mod neinfluenţand prevederea bugetară iniţială. Ambele investiţii sunt 

cuprinse în listă la capitolul 51 ”Administratia locală”. 

  Ca urmare, propun inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local 
pe anul 2020, finanţării din bugetul local a unor cheltuieli de personal şi modificării listei de investiţii pe 
anul 2020  conform anexelor nr. 1 și 2  parte integrantă prezentului raport de specialitate. 
 pentru a fi supus spre discutare și aprobare în ședința ordinară a Consiliului Local al comunei 

Gioseni  din  luna  aprilie  2020.  

 
Consilier superior  contabilitate, 

 
Buculei Cristina – Elena   


