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JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  

URMENIS 
 

HOTĂRARE  
privind rectificariea bugetului de venituri şi cheltuieli al  

comunei URMENIS,pe anul 2020  
 
 Consiliul local al comunei Urmenis intrunit in sedinta ordinara in data de 
20.05.2020,sedinta desfasuridu-se on-line; 
 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-1429 
din 22.04.2020,referitoare la Decizia nr.6/2020,privind repartizarea pe unitati 
administrative teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea 
bugetelor locale si a influentelor privind sumele si cotele din impozitul pe venit 
pe anul 2020,inregistrata la primaria Urmenis cu nr.638 din 23.04.2020; 

-anuntul nr.661 din 04.05.2020 de afişare,la sediul Primăriei comunei 
Urmenis, a proiectului de venituri şi cheltuieli,rectificat, al comunei Urmenis pe  
anul 2020; 

-procesul-verbal nr.662 din 04.05.2020 de afişare,la sediul Primăriei 
comunei Urmenis, a proiectului de venituri şi cheltuieli,rectificat al comunei 
Urmenis pe anul 2020; 

-procesul-verbal nr.742 din  20.05.2020 de dezafişare a proiectului 
bugetului de venituri şi cheltuieli,rectificat, al comunei Urmenis pe anul 2020; 

-expunerea de motive nr.743 din  20.05.2020, a Primarului comunei 
Urmenis privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli,rectificat, al 
comunei Urmenis pe anul 2020; 

-raportul nr.744 din  20.05.2020, 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; 

-raportul favorabil nr.745 din  20.05.2020, al comisiei pentru activităţi 
economico-financiare,amenajarea teritoriului şi urbanism,protecţia mediului 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Urmenis pe anul 
2020; 
  -raportul favorabil nr.746 din 20.05.2020, al  comisiei pentru 
administratie publica locala,agricultura,amenajarea teritoriului si urbanism, 
mediu si turism privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei  
pe anul 2020;  
  -raportul favorabil nr.747 din 20.05.2020, al comisiei pentru învăţământ, 
sănătate şi familie,culte şi activităţi social-culturale privind aprobarea bugetului 
de venituri si cheltuieli al comunei Urmenis pe anul 2020. 
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  -avizul secretarului comunei Urmenis,inregistrat cu nr.748 din  
20.05.2020  

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 7.854,00 mii lei,la 
cheltuieli în sumă de 8.385,00 mii lei, conform anexei nr.1, (formular cod 11); 
                  (2) Aprobarea bugetului general centralizat de venituri şi cheltuieli al 
comunei Urmenis 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  7.854,00 mii lei,la cheltuieli în 
sumă de 8.385,00 mii lei,  conform anexei nr.2,(formular cod 11/01, 11/05); 

(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, după cum urmează: 

a) secţiunea de funcţionare cu venituri în sumă de 2.921,00 mii lei şi 
cheltuieli în sumă de 2.921,00 mii lei; 

b) secţiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 4.933,00 mii lei şi 
cheltuieli în sumă de 5.464,00 mii lei; 

Art.3- Se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului local al   
comunei pe anul 2020 în sumă de 531   ,00 mii lei,pentru sectiunea de 
dezvoltare (se aplică prevederile art.58 alin.1 din Legea nr.273/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare); 

Art.4. Se aprobă bugetul  creditelor externe/interne pe anul 2020, 
conform anexei nr.4,(formular cod 11/03); 

Art.5. Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2020 
conform anexei nr.5,(formular cod 11/04); 

Art.6. Se aprobă bugetul pe titluri de cheltuieli, articole şi aliniate pe anul 
2020, conform anexei nr.6(formular cod 11/05);   
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Art.7. Se aprobă programul de investiţii publice pe anul 2020 pe grupe de 
investiţii şi surse de finanţare  conform anexei nr.7(formular cod 14); 

Art.8. Se aprobă fişa obiectivului, proiectului şi categoriei de investiţii 
conform anexei nr.8,(formular cod 15); 

Art.9.   Anexele nr.1-8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.10. 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.11. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 
primarul comunei Urmenis; 

Art.12. Prezenta hotărâre a fost adoptată de către Consiliul local Urmenis 
în ședința ordinară, cu respectarea prevederilor art.139,alin(1) din OUG 
nr.57/2019,  respectiv cu un număr de 11 voturi ”pentru", 0 „împotrivă” și 0 
„abțineri” din 11 consilieri prezenți. 

Art.13. Compartimentul de resort/secretarul unităţii administrativ – 
teritoriale va comunica prezenta hotărârea cu:  

- Primarul comunei Urmenis; 
- Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud; 
- Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud.   

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                             Aviz de legalitate 
                    TOMSA ILEANA                                           SECRETAR, 
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