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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.       32  / 02.11. 2020   
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Budeşti pe anul 

2020 
 
 Consiliul local al comunei Budeşti, Judeţul Bistriţa-Năsăud întrunit în şedinţa 
_______ în data de ______________ 2020, 
 Având în vedere: 

Referatul de aprobare nr. 3678 din 04.12.2020 al primarului comunei Budeşti 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Budeşti pe anul 2020; 

Raportul nr. 3681 din 04.12.2020 al compartimentului financiar contabil, 
administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului privind rectificarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Budeşti pe anul 2020; 
           Prevederile H.G. nr. 1044 din 4 decembrie 2020 privind alocarea unei sume din 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 
2020, pentru unele unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale (alocarea bugetului local 
al comunei Budești a sumei de 100 mii lei pentru plata drepturilor asistenţilor personali 
ai persoanelor cu handicap grav şi a indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap 
grav); 

Prevederile Hotărârii Consiliului local Budești nr. 7/19.02.2020 privind aprobarea 
bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Budești pe anul 2020;   

Prevederile Hotărârii Consiliului local Budești nr. 12/30.04.2020 privind 
rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Budești pe anul 2020;   

Prevederile Hotărârii Consiliului local Budești nr. 22/31.07.2020 privind 
rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Budești pe anul 2020; 

Prevederile Hotărârii Consiliului local Budești nr. 27/31.08.2020 privind 
rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Budești pe anul 2020;   

Prevederile Hotărârii Consiliului local Budești nr. 28/23.09.2020 privind 
rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Budești pe anul 2020;   

Avizul ________  nr. ____ din ___________2020 al Comisiei pentru programe de 
dezvoltare economică și socială, buget - finanţe, investiţii, agricultură,  administrarea 
domeniului public şi privat al comunei; 

Avizul ________ nr. ____ din _________2020 al Comisiei juridice şi de disciplină, 
administraţie publică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţenilor, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism; 

Avizul _________ nr. ____ din _________ 2020 al Comisiei pentru activităţi 
social – culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie şi protecţie copii, muncă şi 
protecţie socială, tineret şi sport; 

În conformitate cu: 
Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 62 din 30 decembrie 2019  privind 

aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2020; 
Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 63 din 30 decembrie  2019 privind 

instituirea taxelor speciale pe anul 2020; 
           Prevederile art. 2(1) pct. 47, 50, 51 şi (2)(6), art. 14(6)-(8), art.19 (2), art.20 (1) 
lit.c  și art. 49 (4),(5)(7) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Prevederile  Legii nr. 5/06.01.2020 - Legea bugetului de stat pe anul 2020; 
Scrisoarea-cadru nr. 465118/16.09.2019 elaborată de Ministerul Finanțelor 

Publice, privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de 



buget pe anul 2020 și a estimărilor pe anii 2021-2023, precum și limita sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale; 
           În temeiul prevederilor art.87 alin.(3), art.129 alin.(2) lit.„b”, alin.(4) lit.”a”,art.139 
alin.(3) lit.”a”, art.155 alin.(1) lit.”c” şi alin.(4) lit.”b”, art. 196 alin. (1) lit. ”a”,  din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ,  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

            Art.1. Se aprobă bugetul general rectificat de venituri şi cheltuieli al comunei 
Budeşti pe anul 2020 şi estimările pentru anii 2021-2023 la venituri în sumă de 5603 mii 
lei, la cheltuieli în sumă de 5868 mii lei conform anexei nr.1 formular 11 . 
            Art.2.(1) Se aprobă bugetul local rectificat detaliat la venituri pe capitole şi 
subcapitole pe anul 2020 şi estimările pentru anii 2021-2023 în sumă de 5603 mii lei, 
conform anexei nr. 2 formular 11/01, astfel: 
              a) secţiunea de funcţionare în sumă de 3988 mii lei; 
              b) secţiunea de dezvoltare în sumă de 1615 mii lei. 

  (2) Se aprobă bugetul local rectificat  la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi 
paragrafe pe anul 2020  şi estimările pentru anii 2021-2023 în sumă de 5868 mii lei, 
conform anexei nr. 3 formular 11/01, astfel: 

    a) secţiunea de funcţionare în sumă de 3988 mii lei; 
b) secţiunea de dezvoltare în sumă de 1880 mii lei. 

    (3) Se aprobă virări de credite bugetare de la un capitol bugetar la altul sau în  
cadrul aceluiași capitol bugetar conform anexei nr. 4 formular 11/06. 

  Art.3.  Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  Art.4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă publică 

prin afişare la sediul consiliului local şi se publică în Monitorul Oficial Local.  
  Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 

comunei Budeşti. 
  Art.6. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Budești în 

şedinţă ordinară, cu respectarea art. 139 alin. (3) lit. „a” din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv cu un număr de        
voturi „pentru”,            voturi „împotrivă” și         voturi „abţineri” din     __    consilieri 
prezenţi. 

  Art.7. Secretarul general al comunei Budeşti va comunica prezenta hotărâre cu:  
- Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud; 
- Administraţia Judeţeană a  Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud; 
- Primarul comunei Budeşti; 
- Compartimentul financiar contabil, administrativ. 
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