
ROMÂNIA
JUDEŢUL  PRAHOVA
COMUNA  ALUNIŞ
CONSILIUL  LOCAL
Nr.2141/23.04.2020

P R O I E C T   D E  H O T Ă R Â R E
privind  rectificarea bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2020

Consiliul Local al comunei Aluniş, întrunit în şedinţă  ordinară

Văzând:
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Aluniş  nr. ...... din ....... şi
raportul de specialitate întocmit de biroul financiar-contabilitate din cadrul
aparatului de specialitate la primarului comunei Aluniş,  nr. …… din …………;
- Avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget,
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură,
gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului
Local Aluniş;
-         Avizul comisiei  privind administraţia publică locală, juridic, apărarea ordinii
şi liniştii publice şi a drepturilor cetăţeneşti din cadrul Consiliului Local Aluniş ;
-    Avizul comisiei  învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială,activităţi
sportive  şi agremet din cadrul Consiliului Local Aluniş ;
- Prevederile art.19, alin.(2)  din  Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-     Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.50/2020 cu privire la
rectificarea bugetului  de stat pe anul 2020;
- Decizia Directorului General al D.G.R.F.P. Ploieşti nr. 3542/22.04.2020.
         În temeiul prevederilor art. 129, alin.(2), litera b) şi alin.(4), litera a) din
Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.  1 – Se aprobă rectificarea pozitivă a bugetului local al comunei Aluniş
pentru anul 2020, cu suma de 13.000 lei, stabilindu-se la venituri totale la suma de
4.413.320 lei şi la cheltuieli totale la suma de 4.569.180 lei, conform anexei nr. 1
care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2.-  Se aprobă rectificarea pozitivă a secţiunii de funcţionare cu suma de
4.000 lei stabilindu-se  la venituri şi cheltuieli ale secţiunii de funcţionare  la suma
de 3.639.000 lei, conform anexei nr.2 care face parte din prezenta hotărâre.

Art.3.-  Se aprobă rectificarea pozitivă a secţiunii de dezvoltare cu suma de
9.000 lei stabilindu-se  la venituri la suma de 774.320 lei şi la cheltuieli la suma de
930.180 lei, conform anexei nr. 3 care face parte din prezenta hotărâre.



Art.4.-  Se aprobă rectificarea Listei de investiţii pentru anul 2019, conform
anexei nr. 4 care face parte din prezenta hotărâre.

          Art.5. - Secretarul general al comunei Aluniş  va   comunica  prezenta
hotărâre:

- Instituţiei Prefectului-Judeţul Prahova;
- Primarului comunei Aluniş;
- Biroului financiar -contabilitate din cadrul aparatului de
      specialitate al Primarului comunei Aluniş;
- Cetăţenilor comunei Aluniş prin afişare la sediul Primăriei
      Aluniş şi pe site-ul  oficial al comunei;
- Altor autorităţi şi persoane interesate.

                         Iniţiator
                Primar,

                 Iulian-Cristian Bîgiu

               Nr. 26
(din Registrul proiectelor de hotărâre)



ROMÂNIA
JUDEŢUL  PRAHOVA
COMUNA  ALUNIŞ
PRIMAR

Nr. 2.141/23.04.2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre  privind  rectificarea bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2020

În temeiul art. 136, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind
Codul administrativ, îmi exprim iniţiativa de promovare a unui proiect de hotărâre
cu următorul obiect:

rectificarea bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2020

în susţinerea acestei propuneri formulez următoarea motivare:

Prin ultima rectificare a bugetului de stat, ne-a fost repartizată suma de
13.000 lei din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.

Prin urmare propun rectificarea bugetului local la partea de cheltuieli astfel:
- majorarea creditelor bugetare la cap.67.02 Cultură,recreere şi religie cu suma

de 13.000 lei, din care:
o 4.000 lei pentru cheltuieli de funcţionare;
o 9.000 lei pentru cheltuieli de dezvoltare.

Având în vedere  cele prezentate mai sus vă prezint spre aprobare următorul
proiect de hotărâre.

PRIMAR,
Iulian-Cristian Bîgiu



ROMÂNIA
JUDEŢUL  PRAHOVA
COMUNA  ALUNIŞ
SECRETAR

A V I Z
la proiectul de hotărâre  privind  rectificarea bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2020

În temeiul art. 243, alin.(1), lit.a) al Ordonanţei de Urgenţă nr.57/2019

privind Codul administrativ, acord aviz favorabil proiectului de hotărâre

rectificarea bugetului local al comunei Aluniş pentru anul 2020.

Secretarul general al  comunei Aluniş
                                                 Marilena Constantinoiu



ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA

COMUNA ALUNIȘ
Telefon/fax 0244248052, e-mail
contabilitatetaiprimariaalunis.ro

Nr. 2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Aluniș pe anul 
2020

Conform fișei cu indicatori pentru bugetul local alocați din unele 
venituri ale bugetului de stat pe anul 2020, anexă a Deciziei Directorului General 
al D.G.R.F.P.Ploiești nr.3 542/22.04.2020 transmisă de Serviciul Sinteză, 
Asistență, Elaborare și Execuție Bugete Locale, se modifică unele sume alocate 
din impozitul pe venit și din taxa pe valoarea adăugată,astfel:
-se diminuează sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale cu 32.000 lei;
-se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 

bugetelor locale cu 45.000 lei;
Conform majorării veniturilor bugetare totale cu suma de 13.000 lei, se 

impune majorarea creditelor bugetare cu aceeași sumă, repartizate pe capitole 
bugetare, astfel:

-Cap.6702-Cultură, recreere și religie - 13.000 lei, din care:
- cheltuieli materiale și servicii - 4.000 lei;
- cheltuieli de capital - 9.000 lei (Realizare sistem TVCI parc).

Ținând cont de prevederile O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ și 
prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare, față de cele arătate mai sus,

PROPUN

Rectificarea bugetului local al comunei Aluniș pe anul 2020 prin majorarea 
veniturilor secțiunii de funcționare cu suma de 4.000 lei și implicit majorarea 
cheltuielilor secțiunii de funcționare cu suma de 4.000 lei, precum și majorarea 
veniturilor secțiunii de dezvoltare cu suma de 9.000 lei și implicit a cheltuielilor 
secțiunii de dezvoltare cu suma de 9.000 lei.

Șef birou financiar-contabilitate 
Nicoleta-Cristipa Nită
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