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HOTĂRÂREA  nr. 9  /11 februarie 2020 

privind aprobarea bugetului local pe anul 2020 
 

Consiliul Local al   comunei Cicârlău , judetul Maramures,  întrunit în sedinta ordinară în 
data de 11 februarie 2020  , având în vedere temeiurile legale, 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; 

d) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

e) Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, cu completările ulterioare; 

f)  Legea nr. 24/2000 privind normele  de tehnică legislativă pentru 

elaborarea  actelor normative, republicată, cu modificările si completările 

ulterioare; 

g) art. 136 din OG nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

Luând act de  :  
         -  proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Cicârlău privind aprobarea bugetului 

local pe anul 2020, referatul de aprobare al primarului nr. 201/2020, referatul 
compartimentului contabil  nr. 160/2020  si raportul compartimentului  de resort nr.752 /2020; 

        - Realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului bugetului local pe anul 
2020, în contextul prevederilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională 
în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare si  afişarea proiectului 
bugetului local pe anul 2020 la Primăria comunei Cicârlău, în contextul prevederilor art. 39 
alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare,  conform procesului verbal  nr.  250/15.01.2020 ;  
 -  Adresa  Administratiei Judetene a Finantelor Publice Maramures nr. 59/2020, 
66/2020, Decizia nr. 1/2020 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Maramures, 
Decizia  nr. 2/2020 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Maramures, Decizia nr. 
6/2020  a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Maramures;  
 În temeiul : 
-  Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020; 
-  Legii nr. 6/2020  a bugetului asigurărilor sociale de sănătate pe anul 2020;  
- Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 
153/2017, cu modificările ulterioare; 
- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal 
– bugetare ;  
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-  art. 8, art. 9 alin. (5), art. 44 alin. (6), art. 88 alin. (2), art. 103 alin. (2), art. 104 alin.(2) şi 
art. 105 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- art. 138 din Codul fiscal al României, adoptat prin Legea nr. 227/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Hotărârea Consiliului Local nr. 71/26.11.2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor 
locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2020; 
- Deciziile nr.2  si  nr. 6 din 2019 ale șefului Administrației Județene a Finanţelor Publice 
Maramureș privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor de echilibrare 
din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale și a sumelor 
defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale;   
        - art. 87, art. 88, 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) , alin4, lit a art.139,alin3, lit a,  art. 196 alin 

1, lit a, art.197 si art. 198  din OG nr. 57/2019  privind Codul administrativ, cu completările  si 
modificările  ulterioare ; 

 
HOTĂRĂSTE  

  
Art. 1. ( 1) Se aprobă bugetul  local pe anul 2020  asa cum este prevăzut în anexa 1 

la prezenta hotărâre. Bugetul local pe anul 2020  se stabileşte la venituri în sumă de  6262 
mii lei și la cheltuieli, în sumă  6262 mii lei. 
 (2) Se aprobă numărul de personal, permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor de 
bază, potrivit art. 26 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare, prevăzute în anexa nr. 2. 
(3) Se aprobă obiectivele de investiții ce se vor realiza în anul 2020 potrivit anexei nr. 3 . 
(4) Întrucât cheltuielile cu salariile  aparatului administrative sunt stabilite doar până în luna 
noiembrie  a anului 2020 se aprobă ca la momentul realizarii veniturilor necesare sau la 
momentul la care Comuna Cicârlău va beneficia de repartizare de sume de echilibrare din 
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale sau/și a sumelor defalcate din taxa 
pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale sau alta sursa de finantare  de la 
instituțiile județene sau centrale, cu prioritate se va rectifica bugetul local al Comunei 
Cicârlău pe anul 2020 pentru asigurarea salariilor personalului până la sfârșitul anului .  
(5) Întrucât cheltuielile cu salariile  asistentilor personali si indemnizatiile lunare ale 
persoanelor cu handicap grav  sunt stabilite doar până în luna august a anului 2020 se 
aprobă ca la momentul realizarii veniturilor necesare sau la momentul la care Comuna 
Cicârlău va beneficia de repartizare de sume de echilibrare din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale sau/și a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale sau alta sursa de finantare  de la instituțiile județene 
sau centrale, cu prioritate se va rectifica bugetul local al Comunei Cicârlău pe anul 2020 
pentru asigurarea salariilor personalului până la sfârșitul anului 
(6) Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local aferent anului 2019  în sumă de 54 mii 
lei pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare pe anul 2020. 
(7) Excedentul activităților finanțate integral din venituri proprii aferent anului 2019 în 
cuantum de 68 mii lei se utilizează după cum urmează: 
-suma de 68 mii lei se reportează în anul 2020 pentru finanțarea secțiunii de funcționare 
 (8) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri 
proprii în sumă totală de 68 mii lei. 

.Art. 2 . (1) Veniturile bugetului local pe anul 2020 reprezintă limite minime de 
realizat care permit efectuarea cheltuielilor. 
 (2) Cheltuielile prevăzute în bugetul local pe anul 2020 reprezintă limite maxime care nu 
pot fi depăşite, iar modificarea lor se face în condiţiile legii. 
(3) Angajarea, contractarea de lucrări, bunuri şi servicii, precum şi efectuarea de cheltuieli 
de către ordonatorul de credite se fac numai cu respectarea prevederilor legale şi în limita 
creditelor bugetare aprobate. 



Art.3. - Directorul Școlii Gimnaziale Cicârlău  în calitatea de ordonator terțiar de 
credite, potrivit prevederilor art. 97 alin. (2) lit. b) din Legea educației naționale nr. 1/2011, 
cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 21 alin. (1) și (4) și art. 
22 alin. (1) și (3) Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare, utilizează creditele bugetare ce i-au fost repartizate numai pentru 
realizarea sarcinilor unităţii de învăţământ cu personalitate juridică pe care o conduce, 
inclusiv a părților acesteia, potrivit prevederilor din bugetul aprobat şi în condiţiile stabilite 
prin dispoziţiile legale. 

Art. 4.- (1) Ordonatorul principal de credite aprobă, potrivit atribuţiilor stabilite prin 
lege ori prin prezenta hotărâre, repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor 
prevăzute în bugetul local, în funcţie de termenele legale de încasare a veniturilor şi de 
perioada în care este necesară efectuarea cheltuielilor. 
(2) Angajarea şi efectuarea cheltuielilor din creditele aprobate în bugetul local ori în bugetul 
instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, altele decât Școala Gimnaziala Cicârlau , se 
aprobă de către ordonatorul principal de credite şi se efectuează numai cu viza prealabilă 
de control financiar preventiv propriu, care atestă respectarea dispoziţiilor legale, 
încadrarea în creditele bugetare aprobate şi destinaţia acestora, pe baza notelor de 
fundamentare/referatelor de necesitate prezentate de conducătorii instituţiilor şi serviciilor 
publice interesate. 
(3) Termenele de prezentare a documentelor justificative necesare efectuării oricăror 
cheltuieli aferente activităţilor şi acţiunilor finanţate din bugetul local se stabilesc de către 
ordonatorul principal de credite, în condiţiile legii. 

Art. 5. - (1) Primarul comunei asigură punerea în aplicare a prezentei hotărâri, 
inclusive efectuarea prin dispoziție a acestuia a următoarelor operațiuni: 
a) virarea de credite; 
b) rectificarea bugetului local. 
(2) Modificările impuse de aducerea la îndeplinire a prevederilor alin. (1) se validează de 
consiliul local la prima ședință a acestuia. 

Art. 6. - Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 7. - Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul 

Secretarului general al  comunei Cicârlău , în termenul prevăzut de lege: Institutiei 
Prefectului–Judetul Maramures, Primarului comunei Cicârlău, Compartimentului contabil , 
Directiei Judetene a Finantelor Publice Maramures  şi se aduce la cunoştinţă publică prin 
publicare pe pagina de internet.   
 
               PRESEDINTE DE SEDINTA         CONTRASEMNAT SECRETAR GENERAL AL 
                       Rodica Adela VARGA                                  COMUNEI CICÂRLĂU                                                          
                                                                                               Georgela  POP 
  
 
 
 
 
 
 
Nr. consilieri 13, prezenti 12, voturi pentru  12  
 
 
  
 
 
 
 



 
 


