
Proie:t nr. 1

Aviz Toa:e Comisiile

ROMANA
JUDETUL NEAMT
oRA$UL B|CM

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind rectificarea bugetului local al

orasului Bicaz pe anul 2019

Consiliul Lor:al al oragului Bicaz judetul Neamf;
Avdnd in vedere prevederile:

'art. 19 alin. (2) Si art, 49 alin, (4) din Legea nr.27312006 privind finanlele
publice locale, cu modificdrile ulterioare, respectiv 9i ale

. Legii nr. 50/2019, a bugletului de stat pe anul 2019;
Vdzdnd referatul de aprobare inregistrat sub nr, 7461115,06.2019, lrrin care

primarul oragului Bicaz, in persoana domnului Nicolae Saldgean, propune relificarea
bugetului local pe anul 2019;

lindnd cont de raportul compartimentului de resort din cadrul apariltului de
specialitate al pri maru lu i, in reg isllrat s u b nr . T 4G2l 1 S.0T .2019,,

Potrivit avizului favorabil al comisiilor de specialitate, pe domenii de acti ritate ale
Consiliului Local;

in temeiul prevederilor art.129 alin. (2) Iit,b), alin. (4) lit.a) 9i art,196 alin (1) tit a)
din Codul Aministrativ, adoptat prin OUG nr.STl201g,

norAnAgrr:

Art. 1 -Se rectificd b,ugetul local al oragului Bicaz pe anul 2019, conform
anexei.

Art. 2 -Primarul oragului Bicaz, prin Serviciul Financiar-Contabil, va duce la
indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 3 -Prin grija secretarului, hotardrea se va comunica persorrnelor gi
autoritd[ilor interesate.

tNtT|ATOR
Primar

Nicolae sAlAcenru

AVIZAT
Secretar

Adriana POP.RT[ZBUC

Red. A/P,/Procesat A/P.



oRA9UL B|CAZ

JUDETUL NEAMT

Strada Barajului, nr. 4,oragul Bicaz, judetul Neamt

l'el : 0233/254310; Fax:0233254530

el-mail:primariabicaz@yahoo.com

Nr. 7aillLs.O7.2Ot9

RI:FERAT DE APROBARE
Primerrul oragului Bicaz Judelul Neam!

Din punct de vedere al oportunitatii:
Avand in vedere :

- Structura bugetului local cle venituri si cheltuieli a Orasului Bicaz sectiunea Functionare
,buget care a fost aprobat initial av'and credite bugetare alocate titlului ll "Bunuri si servicii" doar
pentru Trim I si ll, credite pentru ciare in proportie de 90 % s-au alocat angajamerrte legale.

- Adresa nr.7428115.07.2019 prin care Spitalul Orasenesc Sfantul lerarh Nicolae solicita
rectificare bugetara in cuantum de'tr25.000 lei

Aspectele enumerate impun efectuarea unei rectificari bugetare ,rectifica'e care acopera
in principiu cheltuielile sectiunii de Functionare titlul ll "Bunuri si servicii" pentru perioada iulie
august 2019.

Rectificari la nivelul bugetului propriu al ORASULUI BICAZ:

VENITURI:

1). Majorarea veniturilor din impzitul pe venit cod "04.01" cu suma de 100.1100 lei

2). Majorarea veniturilor din alte impozite si taxe cod "18.50" cu suma de 10.000 lei.

3). Majorarea veniturilor din concesiuni si inchirieri cod "30.05.30" cu sumil de 30.000 lei.

4). Majorarea veniturilor din amenzi cod "35.01 .02" cu suma de 100.000 k i.

CHELTUIELI:

1). Majorarea cheltuielilor la capitolul 51.02 "Autoritati executive-Administr;tie" titlul
"20"'Bunuri si servicii cu suma de (i0.000 lei in vederea acoperirii cheltuielilor de intretinere si
functionare ;Titlul 59 " Alte cheltuieli "cu suma de 15.000 lei in vederea acoperirii cheltuielilor cu
fondul de handicapati si diminuareia cheltuielilor la titlul "10" salarii cu suma de i10.000 lei

2).Majorarea cheltuielilor la capitolul 61.02 "Ordine publica si siguranta nat onala" titlul
"20"'Bunuri si servicii cu suma de 10.000 lei in vederea acoperirii cheltuielilorde intretinere si
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functionare concomitent cu reducerea cheltuielilor la titlul "10" cheltuieli de personal cu aceeasi
suma.

3). l\lajorarea cheltuielilor la capitolul 67.02 "Cultura, recreere, religie" tilul "20" Bunuri si
servicii cu liuma de 70.000 lei in vederea acoperirii cheltuielilor privind intretinerea spatiilorverzi,
a cheltuielilor de la biblioteca, a actiunilor culturale.

4). t\lajorarea cheltuielilor la capitolul 68.02 "Ajutoare si asistenta sociala" , tilul ,,20"
Bunuri si srlrviciii cu suma de 20.000 lei in vederea acop€)ririi cheltuielilor de intretinere si
functionare de la cresa.

, 5). l\lajorarea cheltuielilor la capitolulT0.02 " Locuinte , servicii si dezvoltare publica" tiflul
"20" Bunuti si Servicii" cu suma de 25.000 lei in vederea acoperirii cheltuielilor privind iluminatul
public.

6). l\lajorarea cheltuielilor la capitolul 74.02 " Protectia mediului" " titlul "20" Bunuri si
Servicii" cu suma de 80.000 lei in vederea acoperirii cheltr"rielilor privind colectarea deseurilor
menajere, ir curateniei stradale si a serviciilor de ecarisaj.

Rectificari Ia nivelul bugetului propriu al Sp,italului Orasenesc Sfanf ul lerarh
Nicolae:

VENITURI:

1). l\lajorarea veniturilor din prestari servicii cod "33.08" cu suma de 50.000 lei

2). l\lajorarea veniturilor din contractele incheiate cu Casa de asigurari de sanatate cod
"33.21" cu 3uma de 25.000 lei

3). l\lajorarea veniturilor din transferuri voluntare corj "37.50" cu suma de 50.000 lei

CHELTUIELI:

1). l\lajorarea cheltuielilor cu bunuri servicii cap.66 litlul "20" Bunuri si servicii cu surna de
91.000 lei

2). t\lajorarea altor cheltuieli Cap.66 titlul "59" Alte cheltuieli cu suma de 34.000 lei

irr ,, Dinlaunqt de vedere al leealitdtii:

Avarrd in vedere prevederile :

- art.129 alin.2lit.b), alin.4 lit.a) si ale art.196 alin.1 lit.a) din Codul Administrativ

- Legii nr.5012019, a bugetului de stat pe anul 201g

- 4r.19 alin.2 si art.49 alin.4 din Legea nr.273120015 privind finantele publice locale

Penlru motivele expuse rnai sus propunem consiliului local aprobarea modificirilor apdrute
in structura bugetului local si a institutiilor subordonate , atiit la partea de venituri cat gi la partea
de cheltuieli.

Primar-Nicolae SdlSgean
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oRA$UL BTCAZ

JUDETUL NEAMT

Strada Barajului, nr. 4,oragul Bicaz, judetul Neamt

Tel:0233/2543 10; Fax:0233254530

e-mail:primariabicaz@yahoo.com

Nr. 7a621L5.07.20t9

RAPO RT S P ECI ALITATE-RECTI FI CARE B U G ETA^T lA
tuLtE 2019

Avand in vedere prevederile :

- art.129 alin.2lit.b), alin.4 lit.a) si ale art.196 alin.1 lit.a) din Codul Admirristrativ

- Legii nr.5012019, a bugu'tului de stat pe anul 2019

- Ar.19 alin.2 si art.49 alin.4 din Legea nr.27312006 privind finantele pub ice locale

Tinand cont de:

- nota de fundamentare nr.7428115.07.2019 prin care Spitalul Orasener;c Sfantul lerarh
Nicolae solicita rectificare bugetara in cuantum de 125.000 lei

- structura bugetului local de venituri si cheltuieli a Orasului Bicaz sectiunea Functionare
,buget care a fost aprobat initial avand credite bugetare alocate titlului ll "Bunur si servicii" doar
pentru Trim I si ll, credite pentru r;are in proportie de g0 % s-au alocat angajamente legale.

Propunem urmatoarele rectificari bugetare :

Rectificari Ia nirrelul bugetului propriu al ORASULUI BICAZ:

VENITURI:

1). Majorarea veniturilor din impzitul pe venit cod "04.01" cu suma de 100 000 lei

2). Majorarea veniturilor din alte impozite si taxe cod "18.50" cu suma de 10.000 lei.

3). Majorarea veniturilordin concesiuni si inchirieri cod "30.05.30" cu sulra de30.000 lei.

4). Majorarea veniturilor din amenzi cod "35.01 .02" cu suma de 100.000 lei.

CHELTUIELI:

1). Majorarea cheltuielilor lia capitolul 51.02 "Autoritati executive-Administrrtie" titlul
"20"'Bunuri si servicii cu suma de 60.000 lei in vederea acoperirii cheltuielilor de intretinere si
functionare;Titlul 59 " Alte cheltuieli "cu suma de 15.000 lei in vederea acopeririicheltuielilorcu
fondul de handicapati si diminuarea cheltuielilor la titlul "10" salarii cu suma de 30,000 lei
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2).Majorarea cheltuielilor la capitolul 61.02 "Ordine publica si siguranta nationala" titlul
"20"'Bunuri si servicii cu suma de 10.000 lei in vederea acoperirii cheltuielilor de ntretinere si
functionare concomitent cu reducerea cheltuielilor la titlul "10" cheltuieli de perscnal cu aceeasi
suma.

3). Majorarea cheltuielilor lar capitolul 67.02 "Cultura, recreere, religie" titlul "20" Bunuri si
servicii cu suma de 70.000 lei in vederea acoperirii cheltuielilorprivind intretineret spatiilorverzi,
a cheltuielilor de la biblioteca, a actiunilor culturale.

4). Majorarea cheltuielilor ler capitolul 68.02 "Ajutoare si asistenta sociala" , titlul "20"
Bunuri si serviciii cu suma de 20.000 lei in vederea acoperirii cheltuielilor de intnttinere si
functionare de la cresa.

5). Majorarea cheltuielilor la capitolul 70.02 " Locuinte , servicii si dezvoltare publica" titlul
"20" Bunuri si Servicii" cu suma de 25.000 lei in vederea acoperirii cheltuielilor privind iluminatul
public.

6). Majorarea cheltuielilor la capitolul 74.02 " Protectia mediului" " titlul "2( " Bunuri si
Servicii" cu suma de 80.000 lei in vederea acoperirii cheltuielilor privind colectarea deseurilor
menajere, a curateniei stradale si a serviciilor de ecarisaj.

Rectificari la nivelul ltugetului propriu al Spitalului Orasenesc Sfirnf ul lerarh
Nicolae:

VENITURI:

1). Majorarea veniturilor din prestari servicii cod "33.08" cu suma de 50.001 lei

2). Majorarea veniturilor din contractele incheiate cu Casa de asigurari de r;anatate cod
"33.21" cu suma de 25.000 lei

3). Majorarea veniturilor din transferuri voluntare cod "37.50" cu suma de ri0.000 lei

GHELTUIELI:

1). Majorarea cheltuielilorcu bunuri servicii cap.66 titlul "20" Bunuri si servicii cu suma de
91.000 lei

2). Majorarea altor cheltuieli Gap.66 titlul "59" Alte cheltuieli cu suma de .|4.000 lei

Sef serviciu financiar contabilitate

Ruscanu Dumitrita
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