
ROMÂNIA 
JUDETUL  BACAU 
COMUNA GIOSENI 

PRIMAR 
 
 
 

P R O I E C T    
  H O T Ă R Â R E   

nr. CL/ 338 din   08.09.2020 
privind aprobarea rectificarii  bugetului local si a listei de investiţii pe anul 2020 

 
 

Primarul comunei Gioseni, judetul Bacău ; 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. CL/337 din  08.09.2020 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.CL/336 din  08.09.2020  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. 12 din H.G. nr.578/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare 
pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale din anul 2020, cu modificările și completările ulterioare; 
O.U.G. nr.135/2020 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 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, cu modificările și completările ulterioare  ; 

- adresa nr. 1682 din 26.08.2020 a Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău, prin care se comunică 
influențele la sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate , precum și 
repartizarea pe trimestre a acestor sume ; 

- adresele nr. 2623/03.09.2020 și  nr. 2267/10.08.2020 a Școlii Gimnaziale ”Ion Strat ” Gioseni; 
In baza art. 135 alin.(8) , 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 prezenta hotărâre . 
 Art.2. Se propune   modificarea corespunzatoare a Listei de investitii, conform anexei nr. 2, parte 
integrantă din prezenta hotărâre.   

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

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 Tamaș           Aviz de legalitate 
        SECRETAR GENERAL COMUNA, 

                 Cristina Sandu  
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ROMÂNIA 
JUDETUL  BACAU 
COMUNA GIOSENI 

PRIMAR 
 

        Anexa nr.1 la  
       PH nr.CL/338 din      08.09.2020 

 
                    - Mii lei - 

NR 
Denumire indicator Cod 

Trim. Trim. Trim. Trim. 

CRT I II  III IV 

I Venituri:       190500 76000 

  Venituri proprii        142000   

  Sume defalcate din TVA 11.02.02     48500 76000 

II Cheltuieli:           

1 Administratia locala, din care 51     10000 -10000 

   Salarii de baza 10.01.01     10000 -10000 

   Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.30     -8000 0 

  Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09     5000 0 

  Alte obiecte de inventar 20.05.30     3000 0 

  
  
  

Masini, echipamente si mijloace de transport  71.01.02     0 0 

Achizitie centrala termica       -3200 0 

Extindere sistem monitorizare video       3200 0 

2 Alte servicii publice generale 54     15000 0 

  Alte servicii publice generale 54.02.50     15000 0 

3 Invatamant 65     126500 12000 

  Transport 20.01.07     -20000 0 

  Materiale sanitare 20.04.02     92000 0 

  Alte obiecte de inventar 20.05.30     58000 0 

  Ajutoare sociale in numerar 57.02.01     12000 12000 

  Tichete cresa si gradinita 570203     -15500 0 

4 Cultura, recreere si religie 67     -50000 0 

  Alte active fixe (parc) 71.01.30     -50000 0 

5 Asigurari si asistenta sociala 68     52000 89000 

  Salarii de baza 10.01.01     27530 75700 

  Indemnizatii de hrana 10.01.17     12000 0 

  Contributia asiguratorie pentru munca 10.03.07     2070 2300 

  Ajutoare sociale in numerar 57.02.01     10400 11000 

6 Iluminat public si electrificari rurale 70.06     5000 0 

  Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30     5000 0 

7 Protectia mediului -Salubritate 74     17000 0 

   Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30     17000 0 

8 Transporturi 84     0 0 

  Constructii 71.01.01     -32000 0 

  Alte active fixe  71.01.30     32000 0 

 

 Inițiator 
PRIMAR , 
Bernadin Tamaș       Întocmit, 

Consilier superior  contabilitate, 
Buculei Cristina – Elena   

      



ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 
COMUNA GIOSENI 

PRIMAR 

         
NR. CL/ 337 DIN      08.09.2020 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
la  proiectul  de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local și a listei de investiții 

pe anul 2020  

 
 

 Bernadin Tamaș – Primarul comunei Gioseni , judetul Bacau 

 
 În baza art.135 alin.(8) ,  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/336 din  08.09.2020  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. 12 din H.G. nr.578/2020 
privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale din anul 
2020, cu modificările și completările ulterioare; O.U.G. nr.135/2020 privind rectificarea bugetului de stat pe 
anul 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, cu modificările și completările ulterioare  ; 

- adresa nr. 1682 din 26.08.2020 a Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău, prin care 
se comunică influențele la sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor 
descentralizate , precum și repartizarea pe trimestre a acestor sume ; 

- adresele nr. 2623/03.09.2020 și  nr. 2267/10.08.2020 a Școlii Gimnaziale ”Ion Strat ” Gioseni; 
 
Inițiez de urgență proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2020 și 

modificarea corespunzătoare a listei de investiții pe anul 2020, conform anexelor nr.1 și 2,  care respectă  
procedurile legale și are la bază raportul de specialitate al biroului  contabilitate nr. CL/ 336 din  
08.09.2020 , de aceea vă rog să-l aprobați  de urgență, prin suplimentarea ordinii de zi, la ședința ordinară a 
Consiliului Local al comunei Gioseni din luna septembrie  2020. 

 

 
 

PRIMAR, 
 

        Bernadin Tamaș  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDETUL BACAU 
COMUNA GIOSENI 

BIROUL CONTABILITATE 

 

Nr. CL /336 / 08.09.2020 

 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 și  
a listei de investiții pe anul 2020 

 

 
 
 

Subsemnata Buculei Cristina – Elena  – consilier superior contabil : 

Având în vedere:  

- referatul de aprobare nr. CL/337 din  08.09.2020 al 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. 12 din H.G. nr.578/2020 
privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale din anul 
2020, cu modificările și completările ulterioare; 
O.U.G. nr.135/2020 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 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, cu modificările și completările ulterioare  ; 

- adresa nr. 1682 din 26.08.2020 a Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău, prin care 
se comunică influențele la sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor 
descentralizate , precum și repartizarea pe trimestre a acestor sume ; 

- adresele nr. 2623/03.09.2020 și  nr. 2267/10.08.2020 a Școlii Gimnaziale ”Ion Strat ” Gioseni; 
Avand  in vedere necesitatile de rectificare la trimestrele III si IV, propun urmatoarele influente 

asupra bugetului local: 

 

VENITURI: - total din care: + 266.500 lei 

1. Sume defalcate din TVA pentru activitati descentralizate: +124.500 lei, din care: 

- Asistenti personali si indemnizatii persoane cu handicap: + 116.000 lei 

- Stimulente educationale: -15.500 lei 

- Drepturi pentru elevi cu cerinte educationale CES: +24.000 lei 

2. Venituri proprii (prin diferenta intre incasari si sumele prevazute ca estimari in buget): +142.000 

 

CHELTUIELI: - total din care: + 266.500 lei 

 

1. Cap. 51 Administratia locala  

- Titlul 10 Cheltuieli de personal – se transfera suma de 10000 lei din trimestrul IV catre trimestrul III 

pentru sustinerea fondului de salarii. 

- Titlul 20 Cheltuieli materiale – se transfera suma de 8000 lei din trimestrul IV catre trimestrul III la 

alineatul 20.01.03 Cheltuieli cu energia electrica. 

-Se efectueaza virari intre alineate bugetare dupa cum urmeaza:  

 * alineat 20.01.09: + 5.000 lei 

 * alineat 20.05.30: + 3.000 lei 

 

2. Cap. 54 Alte servicii publice: + 16.000 lei pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020. 

 

 

 

 

 



3. Cap. 65 Invatamant  

* La ordonatorul tertiar de credite Scoala gimnaziala Gioseni, se retrage  suma excedentara 

de 20.000 lei de la alineatul 20.01.07 Cheltuieli cu transportul cadrelor didactice, redirectionand 

8000 lei catre alineatul 20.05.30 Obiecte de inventar pentru achizitionarea de banci si scaune 

scolare iar 12000 lei catre UAT Comuna Gioseni la capitolul Invatamant, pentru achizitie 

materiale sanitare.  

Se suplimenteaza prevederea bugetara alocata pentru acordarea drepturilor pentru elevii cu 

nevoi speciale cu suma de 24.000 lei.Se retrage 15500 lei de Tichete cresa 

 

* La ordonator principal de credite UAT Comuna Gioseni, se aloca suma de 50.000 lei 

pentru achizitia de laptopuri pentru cadrele didactice si 92.000 lei pentru procurarea de 

materiale sanitare prin retragerea de credite de la capitolele 67 Cultura (Modernizare parc 

comunal) si din identificarea de venituri suplimentare fata de prevederea bugetara anterioara. 

 

4. Cap. 67 Cultura 

Se retrage suma de 50.000 lei de la  obiectivul de investitii Imbunatatirea serviciilor de 

agrement prin modernizarea parcului comunal pentru suplimentarea cap.65 Invatamant. 

 

5. Cap.68 Asistenta sociala 

Se suplimenteaza cu suma de 116.000 lei din sumele alocate din TVA catre titlul 10 Cheltuieli 

de personal (94.600 lei) si catre titlul 57 Transferuri pentru plata indemnizatiilor persoanelor cu 

handicap (21.400 lei). 

Se suplimenteaza de la bugetul local cu suma de 25.000 lei titlul 10 Cheltuieli de personal. 

 

6. Cap.70 Servicii publice 

o Se suplimenteaza cu suma de 5000 lei in vederea efectuarii toaletarii arborilor pentru 

executarea lucrarilor de reabilitare retea de iluminat public. 

 

7. Cap.74 Salubritate – se suplimenteaza cu 17.000 lei pentru plata facturilor scadente emise de 

furnizorii de servicii de salubritate. 

 

8. Cap.84 Drumuri  - se retrage de la alineat 71.01.01  suma de 32.000 lei de la obiectivul 

modernizare drumuri de interes local cu finantare PNDL pentru suplimentarea prevederii 

bugetare de la alineat 71.01.30 la obiectivul Modernizare drumuri de interes local Etapa II. 

 
Sintetic, influentele asupra bugetului Comunei Gioseni se prezinta conform Anexei 1 la Raport. 

 

Urmare a modificarilor aduse titlurilor de investitii cuprinse in buget, se modifica Lista de investitii pe 

anul 2020 conform Anexei 2. 

 

  Ca urmare, propun 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 prin suplimentarea ordinii la  ședința ordinară a Consiliului Local al comunei 
Gioseni  din  luna  septembrie  2020.  
 
 

Consilier superior  contabilitate, 
Buculei Cristina – Elena   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDETUL  BACAU 
COMUNA GIOSENI 
CONTABILITATE  

 
        Anexa nr.1  

la RAPORT DE SPECIALITATE  
 

                    - Mii lei - 

NR 
Denumire indicator Cod 

Trim. Trim. Trim. Trim. 

CRT I II  III IV 

I Venituri:       190500 76000 

  Venituri proprii        142000   

  Sume defalcate din TVA 11.02.02     48500 76000 

II Cheltuieli:           

1 Administratia locala, din care 51     10000 -10000 

   Salarii de baza 10.01.01     10000 -10000 

   Încalzit, Iluminat si forta motrica 20.01.30     -8000 0 

  Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09     5000 0 

  Alte obiecte de inventar 20.05.30     3000 0 

  
  
  

Masini, echipamente si mijloace de transport  71.01.02     0 0 

Achizitie centrala termica       -3200 0 

Extindere sistem monitorizare video       3200 0 

2 Alte servicii publice generale 54     15000 0 

  Alte servicii publice generale 54.02.50     15000 0 

3 Invatamant 65     126500 12000 

  Transport 20.01.07     -20000 0 

  Materiale sanitare 20.04.02     92000 0 

  Alte obiecte de inventar 20.05.30     58000 0 

  Ajutoare sociale in numerar 57.02.01     12000 12000 

  Tichete cresa si gradinita 570203     -15500 0 

4 Cultura, recreere si religie 67     -50000 0 

  Alte active fixe (parc) 71.01.30     -50000 0 

5 Asigurari si asistenta sociala 68     52000 89000 

  Salarii de baza 10.01.01     27530 75700 

  Indemnizatii de hrana 10.01.17     12000 0 

  Contributia asiguratorie pentru munca 10.03.07     2070 2300 

  Ajutoare sociale in numerar 57.02.01     10400 11000 

6 Iluminat public si electrificari rurale 70.06     5000 0 

  Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30     5000 0 

7 Protectia mediului -Salubritate 74     17000 0 

   Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 20.01.30     17000 0 

8 Transporturi 84     0 0 

  Constructii 71.01.01     -32000 0 

  Alte active fixe  71.01.30     32000 0 

 

Consilier superior  contabilitate, 
Buculei Cristina – Elena 

 

    
 


