
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOSANI  

CONSILIUL LOCAL DOBÂRCENI  

 

HOTĂRÂREA  NR .18/28 08 2020 

privind aprobarea rectificarii Bugetului local de Venituri și Cheltuieli ,Programului de 

investitii ,Listelor de investitii  si fond rulmant  pe anul 2020  al Comunei Dobarceni 

 

Consiliul local al comunei Dobârceni, Județul Botoșani; 

`Luând act de raportul de specialitate  întocmit de cătreCompartimentul financiar 

contabil, expunerea de motive a primarului comunei, în calitate de inițiator, de raportul 

comisiilor de specialitate ale consiliului local, 

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

Avand in vedere prevederile-  Hotararii Consiliului Local  Dobarceni  nr.5 din 

19/02/2020,                                                                                                                  

prevederile Legii nr.273/2006 Legea privind Finantele Publice Locale cu modificarile 

si  completarile ulterioare,      

-Decizia S.A.J.F.P.  Botosani nr.3 din 20/08/2020 prin care s-au repartizat sume defalcate pe 

valoare adaugata pentru finanantarea  cheltuielilir descentralizate  suma de 109.000 de lei . 

-H.G .nr 479/2020 privind repartizarea unor sume din transferul de la bugetul de stat catre alte 

bugete locale suma de 215.000 lei pentru finantarea in anul 2020 a unor cheltuieli de capital 

ale unitatilor de invatamant  in vederea realizarii lucrarilor  de investitii necesare aducerii 

grupurilor sanitare la standardele in viguare pentru obtinerea autorizatiei  sanitare de 

functionare. 

-Contractul de finantare nr. 218 din 13/04/2018 pentru obiectivul de investitii “Modernizare 

drum de interes local 4,900 km,Comuna Dobarceni,judetul Botosani “suma de 850.000 lei. 

-Contractul de finantare nr.174 din 19/03/2018 pentru obiectivul de investitii ”Infiintare 

gradinita cu doua Sali de clasa in localitatea Dobarceni comuna Dobarceni judetul Botosani 

“suma de 900.000 de lei 

-Subventii de la Bugetul de stat pentru finantarea sanatatii suma de 5.000 de lei.  

În conformitate cu prevederile Legii  nr. 5/2020  a bugetului de stat pe anul 2020, 

           -prevederile art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a” din O.U.G nr.57/2019 privind 

codul Administrativ : 

in temeiul prevederilor art. 115 alin. (1) lit. „b” din O.U.G nr.57/2019 privind codul 

Administrativ : 

H O T Ă R Â Ș T E : 

 



 Art 1  Se aproba rectificareaBugetului  Local de Venituri si Cheltuieli  pe trim. III 

2020 dupa cum urmeaza: 

 La partea de  Venituri  cu suma   2.079.000 de lei defalcate astfel: 

                    -Cod 11.02.02 sume defalcate din T.V.A. suma de109.000 de lei 

                    -cod 42.02.65 finantarea  P.N.D.L  suma de 1.750.000 de lei 

                    -cod 42.02.41 subventii de la bugetul de stat pt. finantarea sanatatii suma de 

5.000 de lei. 

                    -cod 42.02.14 finantarea unor cheltuieli de capital ale unit de inv . suma de 

215.000 lei. 

La partea de Cheltuieli cu  suma    2.079.000 de lei  defalcate pe capitole astfel: 

 Cap.65.02 Invatamant  suma de 1.121.000 lei defalcata pe articole astfel: 

                   Art 57.02   suma de 6.000 de lei repartizata astfel: 

                                       art 57.02.03 tichete de gradinita suma de -3.000 de lei      

            art.57.02.01 Ces   suma de 9.000 de lei. 

                  Art.71 cheltuieli de capital  suma de 1.115.000 de lei.  

   -Grup sanitar Scoala Gimnaziala nr 1 Comuna Dobarceni  suma de 121.000 lei. 

                             -Grup sanitar Scoala Primara nr.4 sat Murguta,comuna Dobarceni suma de 

56.000 lei. 

                -Grup sanitar  Gradinita cu program Normal nr.1 Com. Dobarceni suma de 

38.000 lei. 

                            - Se majoreaza  investitia” Infiintare gradinita cu doua Sali de clasa in 

Localitatea Dobarceni Comuna Dobarceni Judetul Botosani “suma de  900.000  lei. 

Cap.66.02 Sanatate suma de 5.000 de lei.                                                                                                                                 

.                     Art.10. cheltuieli de personal suma de 5.000 de lei .  

                                      art.10.01.29 fond de risc suma de 5.000 de lei. 

Capitolul 68.02 Asistenta sociala  suma de 103.000 de lei . 

                      Art.10. Cheltuieli de personal suma de 103.000 de lei din care                                                                

.                                      art.10.01.01 Salarii de baza suma de 95.000 de lei.                                                      

. . .                                      art.10.03.07  Cont. asig pt munca suma de 8.000 de lei. 

Cap.84.02 Transporturi   suma  850.000 de lei. 

                             Se majoreaza investitia” Modernizare drum de interes local 4,900 km 

Comuna Dobarceni “cu suma de 850.000 lei. 

   

Au loc virari de credite bugetare in trim.III dupa cum urmeaza:  prin virarea de credite de 

la un articol bugetar la altul  intre capitole: 

Capitolul 51.02 Autoritati publice                                                                                                                                       
.                      Art.71 cheltuieli de capital  

                           -Program informatic  licenta  suma de  64.000 lei de la investitia “Infiintare 

canalizare cu statie de epurare in Comuna Dobarceni “(cap70.02.50 art.71.01.01)                                                                               

     - calculator server   suma de 10.000 de lei de la investitia “Infiintare canalizare 

cu statie de epurare in Comuna Dobarceni “(cap70.02.50 art.71.01.01)                                                                               

 Capitolul 65.02 Invatamant  

 Art.20.01.03 inc. si iluminat suma de 6.000 de lei 

 Art.20.01.05 carburanti si lub. suma de -6.000 de lei 

 Art.20.01.08 posta si telec. suma de -2.600 de lei 

 Art.20.01.30 alte bunuri si serv. pt. func.suma de 2.600 de lei.  

. 

 



Art.2 Se aproba modifiarea  utilizarii sumei de 939.060 lei din contul de excedent 

bugetar din anul 2019 pt finanntarea  chltuielilor sectiunii de dez conf anexei 1 

Art3. Se modifica PROGRAMUL ANUAL AL  INVESTITIILOR PUBLICE PE 

ANUL 2020, conform anexei nr. 2 la prezenta. 

Art.4 Se modifica  anexa nr.2 -Lista cheltuielilor de investiții pe anul 2020, valoare 

totala fiind  de 5.273.060 lei  conf anexa 3 

Art.5. Anexele 1-3fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul 

comunei Dobârceni  prin compartimentul financiar-contabil. 

 

 

 

Presedinte de sedinta , 

Rotaru Emil    Contrasemneaza 

  Secretar general, 

 Cimbru Liliana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


