ROMÂNIA
JUD. HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULIES

HOTĂRÂREA NR. 33/2020
cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Ulieș pe anul 2020
Consiliul Local al comunei Ulieș, întrunit în ședință ordinară la data de 24 septembrie 2020,
Având în vedere procedura premergătoare adoptării actului:
Referat de aprobare nr.: 186/17.09.2020; Proiectul de Hotărâre nr.: 187/17.09.2020; Raportul
compartimentului de specialitate al compartimentului de contabilitate nr. 189/23.09.2020, Avizul
de legalitate nr.:190/24.09.2020 Avizul comisiei de specialitate nr.: 191/24.09.2020;
Hotărârea nr.: 8/2020 cu privire la aprobarea bugetului local pe anul 2020;
Hotararea Guvernului nr.718/31.08.2020 privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la
dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unitati
administrativ-teritoriale afectate de calamitatile naturale:
Decizia nr. 10 din 27.08.2020 al Seful Administratiei judeteana a finantelor publice Harghita
privind comunicarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale
aprobate prin O.U.G. nr.135/2020 cu privire la rectificarea bugetelor de stat ;
Decizia nr. 11 din 17.09.2020 al Seful Administratiei judeteana a finantelor publice Harghita
privind comunicarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea
bugetelor locale aprobate prin H.G. nr.758/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de
rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020;
Ținând cont de prevederile legale:
Legea nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020 ;
Art. 13, art. 25, art. 26, art.82 Legea nr.: 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modifiările
şi completările ulterioare;
Art. 7 și art. 8 din Legea nr.: 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu
modificările și completările ulterioare;
Art. 7 și art. 8 din Legea nr.: 554/2004 privind contenciosul administrativ cu modificările și
completările ulterioare;
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Art. 80 și urm. din Legea nr.: 24/2000 privind normele de tehnică legislativă republicată cu
modificările și completările utlerioare;
În temeiul prevederilor art. 129, al. (4), alin (2)lit.b) din OUG 57/2019 privind Codul
Administrativ cu moficicările și completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă bugetul general al comunei Ulies pe anul 2020 în suma de 4.828 mii lei, la
venituri şi în suma de 5.964,94 mii lei la cheltuieli şi estimările pe anul 2021 2.049 mii lei, pe
anul 2022 1.768 mii lei, pe anul 2023 1.755 mii lei, conform Anexei nr. 1.
Art. 2. (1) Se aprobă bugetul local pe anul 2020 detaliat la venituri pe capitole în suma de 4.828
mii lei, estimările pe anul 2021 2.049 mii lei, pe anul 2022 1.768 mii lei, pe anul 2023 1.755 mii
lei şi la cheltuieli pe capitole în suma de 5.964,94 mii lei şi estimările pe anul 2021 2.049 mii lei,
pe anul 2022 1.768 mii lei, pe anul 2023 1.755 mii lei după cum urmează de mai jos; veniturile
detailate pe capitole şi subcapitole, cheltuielile detailate pe subcapitole, titluri şi articole de
cheltuieli conform Anexei nr. 2.
(2) Aprobă bugetul local pentru secţiunea de funcţionare în suma de 3.044,50 mii lei la partea
de venituri şi la parte de cheltuieli; în suma de 3.044,50 mii lei (Anexa 3).
(3) Aprobă bugetul local pentru secţiunea de dezvoltare (Anexa 4), dupa a patra rectificare la
partea de venituri 1.783,50 mii lei, cheltuieli în suma de 2.920,44 mii lei.
Art. 3. Se aproba rectificarea bugetului local in trim III. prin majorarea cu sumei de 481,00 mii
lei dupa cum urmeaza;
- mii lei Capitol bugetar
VENITURI
Sume defalcate din TVA 11.02.02
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale 11.02.06
Subventii primite din fondul de interventie
42.02.28
CHELTUIELI
cap. 51.02. Titlul I.
cap. 51.02. Titlul II.

Suma aprobată
prin buget
481,00
16,00
455,00
10,00
481,00
58,00
88,00
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cap. 65.02. Titlul II
cap. 65.02. Titlul IX
cap.68.02. Titlul II.
cap.68.02. Titlul IX.
cap.70.02. Titlul XII.
cap.83.02. Titlul II.
cap.84.02. Titlul I.
cap.84.02. Titlul II.

30,00
2,00
20,00
14,00
175,00
10,00
4,00
80,00

Art. 4. – Se aproba lista de investitii rectificata.( Anexa 5)
Art. 5. - Anexele nr.1-5 din Hotarare nr 33/ 2020 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 5. - Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Ulieș,
compartimentul de contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ulieș
și secretarul comunei Ulieș.
Art. 6. Împotriva prezentei hotărâri se poate adresa cu procedură prealabilă în termen de 30 de
zile de la data comunicării, iar împotriva modului de soluționare a procedurii prealabile se poate
intenta cerere de anulare a actului administrativ în termen de 30 de zile de la comunicarea
soluționării procedurii prealabile la Tribunalul Harghita.
Art. 7. Prezenta Hotărâre se comunică prin grija secretarului pentru Prefectura Județului
Harghita, prin grija compartimentului de contabilitate din cadrul aparatului de specialitate a
primarului comunei Ulieș pentru AJFP Harghita.
Ulies, la 24 septembrie 2020.
Președintele ședinței,
Derzsi Albert

Contrasemnează
Persoana desemnată
cu atribuții de secretar,
Țăran Eniko

