
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOSANI  

CONSILIUL LOCAL DOBÂRCENI  

 

HOTĂRÂREA  NR .14 

privind aprobarea  rectificarii Bugetului local de Venituri și Cheltuieli al comunei 

Dobârceni, 

 pe anul 2020 

Consiliul local al comunei Dobârceni, Județul Botoșani; 

`Luând act de raportul de specialitate  întocmit de către Compartimentul 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,      

      - Deciziei S.A.J.F.P.  Botosani nr.2 din 22/04/2020 prin care s-au repartizat sume 

defalcate pe valoare adaugata suma de 135.000 de lei si sume alocate din cote 

defalcate din impozitul pe venit  suma de -7.000 de lei,                                                                                                                                                                    

-Contractulului  de finantare 218 din 13/04/2018 pentru obiectivul de investitii 

“Modernizare drum de interes local 4,900 km,Comuna Dobarceni,judetul Botosani 

“suma de 2.100.000 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 R E : 

 Art.1. Se aprobă  rectificarea Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli al comunei 

Dobârceni pe anul 2020 dupa cum urmeaza: 

La partea de  Venituri  cu suma   2.228.000     de lei defalcate astfel: 



                    -Cod 11.02.06 sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrare suma de 135.000 de 

lei 

                    -Cod 04.02.04 sume  alocate din cote defalcate din impozit pe venit suma de -

7.000 de lei 

                    -cod 42.02.65 finantarea  P.N.D.L  suma de 2.100.000 de lei 

 La partea de Cheltuieli cu  suma    2.228.000     de lei  defalcate pe capitole astfel: 

 Cap.51.02 Autoritati publice  suma de 43.000 de lei   .                                                                                                       

                           Art.20.01.30  prestari servicii suma 5.000 de lei. 

                           Se majoreaza investitia  “Modernizare sediu primeriei et. 1”  art.71.01.01 cu 

suma  de 38.000 de lei. 

 Cap.70.02 Locuinte suma de35.000 de lei .                                                                                                                        

                            Art.20.01.09 (cap70.05.01)materiale si prestari servicii suma de 4.000 lei 

                             Art.71.01.01(cap7.02.50 se majoreaza  investitia  ,,Infiintare retea de gaze 

naturale   in Comuna Dobarceni” suma de 31.000 de lei. 

Cap.84.02 Transporturi  suma de 2.150.000 de lei. 

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

Comuna Dobarceni “cu suma de 2.100.000 de lei. 

  Semajoreaza investitia”Intretinere drumuri satesti Brateni, (DS, 385, 400, 402, 

373, 361, 370, 387, 390, 46, 57, 554, 134) “ cu suma de 50.000 de lei. 

 

Au loc virari de credite bugetare in trim.II dupa cum urmeaza:  prin virarea de credite de la un 

articol bugetar la altul  intre capitole: 

Capitolul 51.02 Autoritati publice  art.10.01.01 salarii de baza -3000 de lei  

                                                               art.10.01.17 ind. 

masa           3.000 lei.                                                                                      

Art. 2. Se modifica  PROGRAMUL ANUAL AL  INVESTITIILOR PUBLICE PE 

ANUL 2020, conform anexei nr. 1  la prezenta. 

Art.3. Se modifica  anexa nr. 2 -Lista cheltuielilor de investiții pe anul 2020, valoare 

totala fiind  de 3208060 lei  

Art.4. Anexele 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul 

comunei Dobârceni  prin compartimentul financiar-contabil. 

 

Presedinte de sedinta , 

Cismanescu Dumitru      Contrasemneaza 

          Secretar general, 

 Cimbru Liliana 
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