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HOTĂRÂREA        NR.   85   / 2019 

Privind rectificarea bugetului local al Comunei Cicârlău pe anul 2019  
 
 
 

Consiliul Local al   comunei  Cicârlău , judetul Maramures,întrunit in sedinta ordinara 
in data de  23 decembrie 2019  , analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 alin. (1)  și art. 121  din Constituția României, republicată; 
b) art. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare;  
 d) Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparenta decizională în administratia 

publică;  
e) Legea  nr. 24/2000  privind normele de tehnica legislativa  pentru eleborarea actelor 

administrative ;  
f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
g) Legea  contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările ulterioare; 

           h) art. 136 din OG nr. 57/2019 privind Codul administrativ ;  
    
Luând act de : 

-   Proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Comunei Cicârlău, referatul de aprobare 

al  proiectului nr. 7664 /2019, raportul compartimentului de resort nr. 7665 /2019 și avizele 

comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Cicârlău; Referatul compartimentului  contabil 

nr. 7666/2019, din care reiese necesitatea modificării  bugetului local, prin rectificare, din 

urmatoarele considerente: Majorarea bugetului cu sumele primite de la bugetul de stat, prin 

rambursarea cererilor de plata TVA  transa finală pentru obiectivul „ Modernizare camin 

cultural in localitatea Handalu Ilbei”, respectiv transa a III a TVA pentru obiectivul „ Infiintare 

si dotare gradinita in localitatea Ilba”;  

-  Hotărârea  Consiliului Local nr. 30  din 19 .04. 2019  privind aprobarea bugetului local 

pe anul 2019;  HCL nr. 39/2019; HCL 44/2019, HCL 56/2019 si  57/2019,  69/2019 si HCL 

72/2019   privind rectificarea bugetului local al comunei;  

- transferul sumelor solicitate MDRAP, in cadrul PNDL, in baza contractului de finantare 
nr. 7895/15.12.2017 pentru finantarea obiectivului „Modernizare retea stradala in comuna 
Cicarlau, judetul Maramures"  
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Referatul Compartimentului  contabil nr.7593 /2019 prin care se propune  emiterea unei 

dispozitii pentru rectificarea bugetului local,  deoarece   in urma analizarii veniturilor si 

cheltuielilor bugetului local s-a constatat necesitatea modificarii repartizarii creditelor bugetare 

la unele capitole bugetare de cheltuieli ; 

-  Adresele Scolii Gimnaziale Cicârlău nr. 1600/2019,1616/2019 si  1617/2019 prin care   

solicită  virarea  de credite bugetare între capitole;  

- Dispozitiile Primarului comunei Cicârlău nr. 210 si 213 prin care s-a  rectificat bugetul 

local  al comunei.  

- Acordul de cooperare , anexă la  HCJ Maramures nr. 298/06.12.2019 ; 

- HG nr. 971/2019  privind alocarea  unor sume din fondul de rezervă bugetară  la 

dispozitia Guvernului, prevăzut  în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unități 

administrativ teritoriale;  

În temeiul:  art. 19 si art. 20  din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice 

locale,  art. 129, alin 1 si alin 2, lit b si alin 4 lit a, art. 139, alin.3, lit a , coroborat cu art. 196, 

alin 1, lit b , art. 197 alin 2  din OUG nr. 57/2019, Codul administrativ 

 
 

HOTĂRĂSTE  
Art.  1 Se validează Dispozitiile   Primarului comunei Cicârlău nr. 210 / 2019  si  213 din  

/2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019  
 Art. 2 Se rectifică  bugetul local al Comunei Cicârlău pe anul 2019 , aprobat prin  HCL  NR. 

30/2019,  după cum urmează: 
Buget local 

La partea de venituri: 
-suplimentarea bugetului de venituri cu suma de +195,8 mii lei, la sectiunea functionare 

si dezvoltare, dupa cum urmeaza: 

 la indicator 040201  –      +71 mii lei 

 la indicator 040204  –      +19 mii lei 

 la indicator 070201  –      +7 mii lei 

 la indicator 070203  –      +29 mii lei 

 la indicator 160201  –      +18 mii lei 

 la indicator 160202  –      +8 mii lei 

 la indicator 350102  –      +23 mii lei 

 la indicator 360206  –      +12 mii lei 

 la indicator 370201  –      +4,8 mii lei 

 la indicator 420234  –      +4 mii lei 

          
             La partea de cheltuieli: 
 

 Sectiunea functionare 

 
  Cap.6702- suplimentarea creditelor bugetare cu suma de 25 mii lei, repartizata la titlul II-

bunuri si servicii- pentru decontarea cheltuielilor aferente organizarii Festivalului concurs 
Alina-te dor, alina;  

 



 
  Cap.6802- suplimentarea creditelor bugetare cu suma de 20,8 mii lei, suma repartizata 

astfel: la titlul I- cheltuieli de personal cu suma de 13,8 mii lei pentru acordarea tichetelor de 
vacanta respectiv la titlul IX-alte cheltuieli cu suma de 8 mii lei pentru acordarea unui ajutor de 
urgenta 

 

 Sectiunea dezvoltare 

             Cap.5102- suplimentarea creditelor bugetare cu suma de 225 mii lei suma destinata 
pentru obiectivul de investitii „Amenajare alei pietonale si reabilitare sediu administrativ 
primarie, comuna Cicarlau, judetul Maramures"  
 

In baza art.49 din Legea nr.273/2006 privind legea finantelor publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare, propun aprobarea virarilor de credite, in forma de mai 
jos: 

Nr. Crt Capitol/subcapitol 

bugetar 

Indicatori Influenta 

-mii lei- 

1 68020502 100307 -3,2 

2 68020502 570201 -15 

3 68020502 100206 +18,2 

 
 
Art. 2 -Prezenta hotărâre se comunică: 

              - Instituției Prefectului judeţului Maramureş, pentru exercitarea controlului cu privire la 
legalitate 
              - Administratiei Judetene a Finanţelor Publice Maramureş 
              - Primarului comunei Cicârlău  

  -  Compartimentului contabil 
  -  Compartimentului achizitii publice si implementare proiecte  

   -  Secretarului general  al comunei Cicârlău pentru aducere la cunostiintă publică 
 
               
 
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ           CONTRASEMNAT SECRETAR GENERAL   AL        
         Nicolae SABOU                                           COMUNEI CICARLAU          
                                                                                         Georgela POP  
       
 

 
 
 
 
 
 
Nr. consilieri 13, prezenti 12, voturi pentru  12  


