
JUDETUL  BACAU 
COMUNA GIOSENI 
 PRIMAR 
 
 
 

P R O I E C T   D E   H O T A R A R E   
nr. CL/210 din 14.05.2020 

privind aprobarea rectificarii  bugetului local si a listei de investiţii pe anul 2020 
 
 

Primarul comunei Gioseni, judetul Bacau ; 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. CL/209 din 14.05.2020 al 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.întocmit de biroul contabilitate , prin care se motivează în drept și în fapt 

necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre ;  
- prevederile art.19 alin.(2)  și art.20 alin.(1) lit.c)  ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările si completările ulterioare; art.14 și  art. 20  din OUG nr.50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat 
pe anul 2020 aprobat prin Legea nr. 5/2020 ; art.7 alin.(13)  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 nr. 745 din 13.05.2020 a Școlii Gimnaziale ”Ion Strat” comuna Gioseni , județul Bacău;  
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 aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2020 la partea de venituri si 
cheltuieli, conform anexei nr.1, parte integrantă din prrezenta hotărâre . 
 Art.2. Se propune  utilizarea definitivă a excedentului bugetului local din anii precedenti în suma 
de 341.000 lei pentru investitii cu modificarea corespunzatoare a Listei de investitii, conform anexei nr. 2 
patre integrantă din prezenta hotărâre.   

Art.3. Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre primarul comunei , prin biroul  
contabilitate din cadrul aparatului de specialitate. 

Art.4. Prin grija secretarului comunei, prezenta hotarare va fi comunicata Prefectului Judetului 
Bacau , primarului comunei, biroul contabilitate , precum si spre cunostinta publică , in conditiile legii .  

 
Initiator 
PRIMAR, 

        Bernadin Tamas           Aviz de legalitate 
        SECRETAR GENERAL COMUNA, 

                 Cristina Sandu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Red.BCE/1ex 



 

JUDETUL  BACAU 
COMUNA GIOSENII 
 PRIMAR 

Anexa nr.1   
  la  HCL nr… ..din 18.05.2020     

 
 
 
 
 
 
 
 

- PROIECT - 
 
 
          - mii lei -  
 

Nr. 
Crt 

Denumire indicator Cod Total 
prevedere 
bugetara 

Trim.I Trim. 
II 

(influente) 

Trim. 
III 

Trim.IV 
(influente) 

 

I  Venituri :       

1 Varsaminte din SF in SD pt 
investitii (cu semnul minus) 

3703 -1431700 0 -666.500 0 666.500 

2 Varsaminte din SF  3704 1431700 0 666.500 0 -666.500 

II Cheltuieli:       

1 Invatamant, din care: 
- Titlul 20 ch.materiale 
- Titlul 59 burse 

65  
14.000 

0 

  
+10.000 
-10.000 

  

 
 

 

 

Inițiator 
 

PRIMAR , 
Bernadin Tamaș 
 
 
 
 
        Intocmit, 
 

Consilier superior  contabilitate, 
Buculei Cristina – Elena   

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 
COMUNA GIOSENI 

PRIMAR 

         
NR. CL/209 DIN 14.05.2020 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
la  proiectul  de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local 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/208 din 14.05.2020 al biroului contabilitate, prin care se motivează 
în drept și în fapt necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre ;  

-  prevederile art.19 alin.(2)  și art.20 alin.(1) lit.c)  ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările si completările ulterioare; art.14 și  art. 20  din OUG nr.50/2020 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 aprobat prin Legea nr. 5/2020 ; art.7 alin.(13)  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 nr. 745 din 13.05.2020 a Școlii Gimnaziale ”Ion Strat” comuna Gioseni , județul Bacău;  
- necesitatea achizitionarii de tablete electronice pentru asigurarea invatamantului online pentru 

care este necesara virarea sumei alocata prin bugetul initial pentru burse (10.000 lei) catre alineatul 

pentru cheltuieli cu telecomunicatiile; tabletele vor fi asigurate gratuit de catre firma furnizoare de servicii 

de telefonie, platile urmand a fi efectuate doar pentru abonamentele de servicii de telecomunicatii alocate 

acestor tablete. 

- pentru asigurarea finantarii investitiilor este necesara echilibrarea sectiunilor de functionare si 

cea de dezvoltare a bugetului local prin virarea prevederii bugetare din trimestrul IV catre trimestrul II la 

capitolele de venituri 37.03 si 37.04 „Varsaminte din SF in SD pentru investitii”. 

- se propune utilizarea integrala a excedentului bugetului local din anii anteriori pentru sustinerea 

platilor la obiectivele de investitii  și modificarea corespunzătoare a listei de investiții pe anul 2020, după 

cum urmeaza:  

• Modernizare retea de iluminat public  - 7.000 lei 

• Amenajare torenti si santuri in zona drumurilor – 334.000 lei 
  

 
Inițiez de urgență proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2020 

și modificarea corespunzătoare a listei de investiții pe anul 2020 care respectă  procedurile legale și are 
la bază raportul de specialitate al biroului  contabilitate , de aceea vă rog să-l aprobați  de urgență la 
ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Gioseni din luna mai 2020. 

 

 
 

PRIMAR, 
 

        Bernadin Tamas  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 
COMUNA GIOSENI 

BIROUL FINANCIAR – CONTABIL , ACHIZIȚII PUBLICE , ADMINISTRATIV  

Nr. CL/208 din 14.05.2020 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020  

 
Subsemnata Buculei Cristina – Elena  – consilier superior contabil : 

Având în vedere:  

-  prevederile art.19 alin.(2)  și art.20 alin.(1) lit.c)  ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările si completările ulterioare; art.14 și  art. 20  din OUG nr.50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat 
pe anul 2020 aprobat prin Legea nr. 5/2020 ; art.7 alin.(13)  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 nr. 745 din 13.05.2020 a Școlii Gimnaziale ”Ion Strat” comuna Gioseni , județul Bacău;  
- necesitatea achizitionarii de tablete electronice pentru asigurarea invatamantului online pentru care este 

necesara virarea sumei alocata prin bugetul initial pentru burse (10.000 lei) catre alineatul pentru cheltuieli cu 

telecomunicatiile; tabletele vor fi asigurate gratuit de catre firma furnizoare de servicii de telefonie, platile urmand a fi 

efectuate doar pentru abonamentele de servicii de telecomunicatii alocate acestor tablete. 

- asigurarea finantarii investitiilor este necesara echilibrarea sectiunilor de functionare si cea de dezvoltare a 

bugetului local prin virarea prevederii bugetare din trimestrul IV catre trimestrul II la capitolele de venituri 37.03 si 

37.04 „Varsaminte din SF in SD pentru investitii”. 

- modificarea corespunzătoare a listei de investiții pe anul 2020, conform anexei nr. 2 ; 

 

se propune utilizarea integrala a excedentului bugetului local din anii anteriori pentru sustinerea platilor la 

obiectivele de investitii dupa cum urmeaza:  

• Modernizare retea de iluminat public  - 7.000 lei 

• Amenajare torenti si santuri in zona drumurilor – 334.000 lei 
 

 

Nr. 
Crt 

Denumire indicator Cod Total 
prevedere 
bugetara 

Trim.I Trim. 
II 
(influente) 

Trim. 
III 

Trim.IV 
(influente) 

 

I  Venituri :       

1 Varsaminte din SF in SD pt 
investitii (cu semnul minus) 

3703 -1431700 0 -666.500 0 666.500 

2 Varsaminte din SF  3704 1431700 0 666.500 0 -666.500 

II Cheltuieli:       

1 Invatamant, din care: 
- Titlul 20 ch.materiale 
- Titlul 59 burse 

65  
14.000 

0 

  
+10.000 
-10.000 

  

 

  Ca urmare, propun de urgență , inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului 
local 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  mai  2020.  
 
 

Consilier superior  contabilitate, 
Buculei Cristina – Elena   


