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AVIZAT SECRETAR GENERAL UAT CICÂRLĂU  

                                                                                                         GEORGELA POP  
PROIECT  DE HOTĂRÂRE    NR.   17  / 2019 

Privind rectificarea bugetului local al Comunei Cicârlău pe anul 2020 
 
 

Primarul comunei  Cicârlău , judetul Maramures, , 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./2020 , raportul compartimentului de resort nr. /2020 și avizele comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Local Cicârlău; Referatul compartimentului  contabil nr. 2020, 

din care reiese necesitatea modificării  bugetului local, prin rectificare, din urmatoarele 

considerente: Majorarea bugetului propriu cu sumele primite  din fondul  constituit  la 

dispozitia consiliului judetean destinate  sustineri programelor de dezvoltare personală, 

pentru sustinerea  programelor de infrastructură care necesita  cofinanatare locală, 

precum si pentru  cheltuielile   de functionare, repartizate conform  HCJ nr. 

53/28.02.2020; 

- Majorarea  bugetului propriu cu sumele  primite  din  sume defalcate din taxa pe valoare  

adăugată pentru drumuri comunale repartizată conform HCJ nr. 29/28.02.2020 ;  

-  Hotărârea  Consiliului Local nr. 9/11.02.2020 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020;   

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 

 
PROPUN  

Art. 1 Se rectifică  bugetul local al Comunei Cicârlău pe anul 2020 , aprobat prin  HCL  NR. 
9/2020,  după cum urmează: 
Buget local 

La partea de venituri: 
- suplimentarea bugetului de venituri cu suma de +400 mii lei, la sectiunea functionare si 

dezvoltare, dupa cum urmeaza: 
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 la indicator 040205  –      +300 mii lei 

 la indicator 110205  –      +100 mii lei 

          
             La partea de cheltuieli: 

 Sectiunea functionare 

 
  Cap.5102- suplimentarea creditelor bugetare cu suma de 36 mii lei, repartizata la titlul II - 

bunuri si servicii pentru asigurarea cheltuielilor cu pregatirea profesionala a salariatilor, evaluarea 
domeniului public si intocmirea documentatiei cu privire la analiza de risc a cladirilor apartinatoare 
unitatii administrativ-teritoriale; 

 Cap.5402- suplimentarea creditelor bugetare cu suma de 15 mii lei, suma repartizata la titlul II- 
bunuri si servicii pentru asigurarea unor cheltuieli de intretinere si functionare a serviciului de 
evidenta a populatiei; 

Cap.6102- suplimentarea creditelor bugetare cu suma de 30 mii lei, suma repartizata pentru 
asigurarea unor cheltuieli in situatii de urgenta; 

 Cap.7002- suplimentarea creditelor bugetare cu suma de 50 mii lei suma repartizata pentru 
decontarea cheltuielilor cu intocmirea studiilor pedologice necesare actualizarii PUG 

 

 Sectiunea dezvoltare 

             Cap.5102- suplimentarea creditelor bugetare cu suma de 86 mii lei suma destinata pentru 
obiectivul de investitii „Reabilitare termica fatade si modificare acces principal la sediu administrativ 
primarie, comuna Cicarlau, judetul Maramures"  
            Cap.6502- suplimentarea creditelor bugetare cu suma de 70,5 mii lei suma destinata pentru 
obiectivul de investitii „Centru multifunctional pentru copii si tineret, comuna Cicarlau, judetul 
Maramures"  
            Cap.8402- suplimentarea creditelor bugetare cu suma de 112,5 mii lei suma destinata pentru 
obiectivul de investitii „Cresterea sigurantei circulatiei rutiere si pietonale prin largire strada Pompelor 
, comuna Cicarlau, judetul Maramures"   

 
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 
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