
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD      (proiect) 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  

URMENIS 
HOTĂRARE  

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
 al  comunei URMENIS,pe anul 2020  

 Consiliul local al comunei Urmeniş întrunit în şedinţa ordinară în data de 
…………. în prezenţa a …… consilieri locali; 
 Având în vedere: 
 -prevederile Hotaririi Consiliului local Urmenis nr.4/2020 privind aprobarea 
bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 

-adresa Adiministratiei Judetene a Finantelor publice nr.BNG_STZ-2222 din 
18,06.2020,referitoare la Decizia nr.8/2020,privind repartizarea pe unitati 
administrative teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea 
cheltuielilor centralizate la nivelul comunelor ,oraselor si municipiilor destinate 
finantarii drepturilor copiilor cu cerinte educationale special integrati in 
invatamintul de masa; 

-expunerea de motive nr.623 din  16.04.2020, a Primarului comunei Urmenis 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli,rectificat, al comunei Urmenis 
pe anul 2020; 

-raportul nr.624 din  16.04.2020, al compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului privind propunerea de aprobare a bugetului 
de venituri şi cheltuieli rectificat,al comunei Urmenis pe anul 2020; 

În conformitate cu: 
 -Legea bugetului de stat pe anul 2020,nr.5/06.01.2020, 

- prevederile art.2(1) pct.50,51 şi (2)(6), art.14(6)-(8),art.19 (1), art.20 (1) 
lit.a , art.25, art.26, art.32(1), (2), art.33 (1)-(5),(7)-(9), art.39, art.41, art.42, 
art.44(1), art.45 şi art.46 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,cu 
modificările şi completările ulterioare; 

-prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind  transparenţa decizională în 
administraţia publică; 

În temeiul prevederilor art.129,alin(1),alin (2),lit b) si c),alin (4) lit a),   
art.139,alin.(1),alin (3),lit. a) ,alin (5) lit. a) si  196 alin. (1) lit. a) , din OUG  Nr. 
57/2019 , privind Codul administrativ, 

 
HOTĂRĂŞTE 

 



 Art.1.(1) Se  aprobă  bugetul  general rectificat de venituri şi cheltuieli al 
comunei Urmenis pe anul 2020, la venituri în sumă de ____ mii lei,la cheltuieli în 
sumă de ____ mii lei, conform anexei nr.1. 
                     (2) Aprobarea bugetului general rectificat de venituri şi cheltuieli al 
comunei Urmeniş pe anul 2020 s-a făcut cu respectarea prevederilor art.14 alin.(7) 
din Legea nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;  
 Art.2. (1) Se aprobă bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi 
subcapitole, şi la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole şi 
paragrafe pe anul 2020, la venituri în sumă de ____ mii lei,la cheltuieli în sumă de 
_____ mii lei, conform anexei nr.2. 
                       (2)Se aprobă bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi  
subcapitole, şi la cheltuieli pe capitole, pe secţiuni,  titluri, articole de cheltuieli, 
subcapitole şi paragrafe, conform anexei nr.3,după cum urmează: 

a) secţiunea de funcţionare cu venituri în sumă de ____ mii lei şi cheltuieli în 
sumă de _____ mii lei; 

b) secţiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de ___ lei şi cheltuieli în sumă 
de ____ mii lei; 

                       (3) Se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului local al  
comunei Urmeniş pe anul 2018 în sumă de ____ mii lei ca sursă de finanţare 
pentru secţiunea de dezvoltare a bugetului local. 

Art.3. Se aprobă bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi aliniate pe anul 
2018, conform anexei nr.4. 

Art.4. Se aprobă programul de investiţii publice pe anul 2018, pe grupe de 
investiţii şi surse de finanţare, conform anexelor nr.5-10. 

Art.5. Se aprobă fişa obiectivului, proiectului şi categoriei de investiţii 
conform anexelor nr.10-18. 

Art.6.   Anexele nr.1-18 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă 

publică prin afişare la sediul consiliului local şi se publică în Monitorul Oficial al 
Judeţului Bistriţa-Năsăud;  

Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 
primarul comunei Urmeniş; 

Art.9. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu…… voturi „pentru”,….voturi 
„împotrivă” şi ……..,, abţineri’’, din 11 consilieri prezenţi. 

Art.10. Compartimentul de resort/secretarul unităţii administrativ – 
teritoriale va comunica prezenta hotărârea cu: 

- Primarul comunei Urmeniş; 
- Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud; 
- Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud.   

Initator proiect,Primar,TOMSA DUMITRU 


