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HOTĂRÂREA    NR.   57     / 20 august 2020 
Privind rectificarea bugetului local  si  modificarea listei de investitii pe anul 2020 

 
 

Consiliul Local al comunei Cicârlău, judetul Maramures,întrunit in sedinta extraordinară în data de  
20 august  2020, 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 legislative 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.4426 /2020, raportul compartimentului de resort nr.4427 / 2020, Referatul compartimentului contabil 
nr.4425 /2020, din care reiese necesitatea modificării  bugetului local, prin rectificare, din urmatoarele 
considerente: 

 Majorarea bugetului propriu cu sumele primite prin repartizarea sumelor  din fondul la dispozitia  
Consiliului Judetean Maramures pentru  finantarea diferitelor  actiuni, conform Hotărârii Consiliului Judetean 
Maramures nr. 135/31.07.2020  
           

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

17/2020  si 34/2020 si 41/2020  privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 ;  

- avizele comisiilor  de specialitate ale consiliului local; 

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 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 +100 mii lei, la sectiunea functionare, dupa 

cum urmeaza: 

 la indicator 430208  –      +  100 mii lei 

 
             La partea de cheltuieli: 

 Sectiunea functionare 

  Cap.8402- suplimentarea creditelor bugetare cu suma de +100 mii lei, repartizata la titlul II - bunuri si 
servicii pentru asigurarea unor cheltuieli cu lucrari de reparatii si intretinere a drumurilor si strazilor din comuna 
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 Se modifica repartizarea creditelor bugetare, prin virari de credite, dupa cum urmeaza: 

 

Nr. Crt Capitol/subcapitol 

bugetar 

Indicatori Influenta 

1 6702 2002 +21 

2 7002 

710101 +40 

710101 -152 

200103 +15 

3 8402 710101 +46 

4 6602 2002 -30 

5 7402 200104 +60 

 
 Se modifica lista de investitii pe anul 2020 dupa cum urmeaza: 

 Se majoreaza creditele bugetare alocate obiectivului „Retea de gaz Ilba” cu suma de + 

40 mii lei 

 Se majoreaza creditele bugetare alocate obiectivului „ modernizare drumuri agricole” 

cu suma de +9 mii lei 

 Se majoreaza creditele bugetare alocate obiectivului” Modernizare drum comunal 102 

Handalu- Ilbei” cu suma de +37 mii lei 

 Se diminueaza creditele bugetare alocate obiectivului „Retea alimentare cu apa 

Cicarlau” cu suma de  -137 mii lei 

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  
   -  Secretarului general  al comunei Cicârlău pentru aducere la cunostiintă publică 

    

 

                  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA                             CONTRASEMNAT SECRETAR GENERAL 

                                       COMUNA   CICÂRLĂU 

                     Nicolae Sabou                                                                           Georgela POP 
 
 
 

Aceasta hotărâre a fost adoptată în sedinta extraordinară din data de 20 august   2020, cu următoarele 
voturi: 

Total consilieri locali  13 
Nr. consilieri prezenti  12 
Voturi pentru    12 
Voturi împotrivă  


