
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA BRĂDEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 12/2020
privind aprobarea bugetului general

al comunei BRĂDEȘTI pe anul 2020 şi al estimărilor pentru anii 2021-2023

Consiliul Local BRĂDEȘTI, întrunit în şedinţă ordinară din data de 20.02.2020,

Având în vedere:
-  Proiectul  de hotărâre nr.  12/2020 privind  aprobarea bugetului  general  al  comunei

BRĂDEȘTI pe anul 2020 şi al estimărilor pentru anii 2021-2023;
- Referatul de aprobare nr. 12/2020 al proiectului de hotărâre, Înaintat de către primarul

comunei BRĂDEȘTI;
- Raportul de specialitate nr. 15/17.01.2020 coroborat cu nr. 42/13.02.2020 al Biroului

financiar, contabilitate şi urbanism;
- Avizul favorabil al Comisiei buget-finanţe, studii şi analize economico-financiare, de

urbanism, amenajarea teritoriului,  lucrări  publice, administrarea domeniului  public, protecţia
mediului, pentru stategii de dezvoltare, proiecte şi relaţii cu societatea civilă;

-  Avizul  favorabil  al  Comisiei  pentru  probleme  culturale,  de  învăţământ,  sănătate,
sociale, sportive şi de tineret, probleme ale cultelor şi protecţia drepturilor copilului;

-  Avizul favorabil  al Comisiei juridice, respectarea drepturilor cetăţeneşti  şi apărarea
ordinii şi liniştii publice;

- Avizul favorabil al Comisiei pentru servicii publice, comerţ, turism şi agricultură;
 Decizia  nr.  1/15.01.2020  al  şefului  administraţiei  al  Administraţiei  judeţene  a

Finanţelor Publice Harghita, înregistrată la Primăria Comunei Brădești sub nr. 127/17.01.2020,
prin care se comunică repartizările pe UAT din jud. Harghita a sumelor defalcate din TVA
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023; se aprobă
repartizările  pe  UAT  din  jud.  Harghita  a  cotei  defalcate  din  impozitul  pe  venit  pentru
echilibrarea  bugetelor  locale  pe  anul  2020  și  estimări  pe  anii  2021-2023;  se  aprobă
repartizarea pe UAT a sumelor din cote defalcate din impozitul pe venit de 63% pe anul 2020;

 Decizia  nr.  2/11.02.2020  al  şefului  administraţiei  al  Administraţiei  judeţene  a
Finanţelor Publice Harghita, înregistrată la Primăria Comunei Brădești sub nr. 338/12.02.2020,
prin care se comunică repartizarea pe UAT din jud. Harghita a sumelor defalcate din TVA
pentru  finanțarea  cheltuielilor  descentralizate  la  nivelul  comunelor,  orașelor,  municipiilor,
sectoarelor și mun. București pe anii 2020, 2021, 2022 și 2023, pentru finanțarea cheltuielilor
prevăzute în anexele 1-4 din Legea nr. 50/2020;

 Adresa nr. 1217/12.02.2020 emisă de AJFP Harghita, înregistrată la Primăria
Comunei Brădești sub nr. 347/12.02.2020 prin care se comunică repartizarea pe trimestre a
sumelor defalcate din TVA pe anul 2020, respectiv repartizarea pe trimester a cotei de 14%
din impozitul pe venit pe anul 2020;

 Adresa  Consiliului  Judeţean  Harghita  nr.  2355/04.02.2020,  înregistrată  la
Primăria comunei  Brădești  sub nr.  268/05.02.2020, prin care se comunică, prin Hotărârea
Consiliului  Județean Harghita nr.  21/2020 s-au aprobat estimările pentru anii  2021-2023 a
20% din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, respectiv a 20% din
sumele aferente cotei de 18,5% din impozitul pe venit;

 Adresa Instituției Prefectului Județului Harghita nr. 17207/SL/30.10.2019, privind
definitivarea și aprobarea bugetelor locale;

 HCL nr. 1/09.01.2020 privind acoperirea deficitului bugetar pe anul 2019 al secțiunii de
dezvoltare din excedentul bugetar al anului precedent;
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În conformitate cu prevederile:
- art. 2 pct. 26, art. 13, art. 19 alin. 1) lit. a), art. 20 alin. 1 lit. a, art. 25, art. 26 alin. 4 şi

alin. 6, art. 39 alin. 6, art. 46  ale Legii 273/2006  privind finanţele publice locale, cu ultimele
modificări şi completări aduse prin OUG nr. 114/2018;

- Legea nr. 5/2020 - Legea bugetului de stat pe anul 2020, Publicat în Monitorul Oficial
cu numărul 2 din data de 06.01.2020; 

-  LEGEA nr. 69 din 16 aprilie 2010 a responsabilităţii fiscal-bugetare, republicată,  cu
ultimele modificări şi completări aduse prin Legea nr. 147/2019;

- art. 105 alin. 2 din LEGEA nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educaţiei naţionale, cu ultimele
modificări și completări aduse prin Legea nr. 221/2019;

- LEGEA nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice,  cu ultimele modificări şi
completări aduse prin Legea nr. 270/2013;

-  art.  42  alin.  4  din  Legea nr.  448/2006 privind  protecţia  şi  promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu ultimele modificări și completări aduse prin OUG nr.
69/2018 coroborate cu OUG nr. 51/2017 și cu modificările aduse prin OUG nr. 9/2019,

- Legii  nr.  24/2000  privind  normele  de  tehnică  legislativă  pentru  elaborarea  actelor
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

realizând  publicarea  anunțului  privind  elaborarea  proiectului  Hotărârii  Consiliului  Local
privind  aprobarea bugetului  general  al  comunei  BRĂDEȘTI pe anul  2020 şi  al  estimărilor
pentru anii 2021-2023, conform Procesului-verbal de afișare nr. 136/17.01.2020, în contextul
prevederilor  art.  7  din  Lege  nr.  52/2003  privind  transparența  decizională  în  administrația
publică, republicată, înregistrat sub nr. 7/2020 în Registrul special pentru evidența anunțurilor
referitoare la elaborarea unor proiecte de acte normative și la ședințele publice ale Consiliului
Local, și care a făcut obiectul:

a) publicării pe pagina de internet la adresa: www.fenyedkozseg.ro
b) afișării la Primărie, în spațiul accesibil publicului,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2) lit. b), alin. (4) lit. a) și  art. 139 alin. 3 lit. a)
coroborat cu art. 196 alin. 1 lit. a) din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.- Se aprobă Bugetul general al localităţii BRĂDEȘTI pe anul 2020, în
suma de  6154,00 mii  lei  la venituri  și  în suma de  6161,00 mii  lei  la cheltuieli,
conform Anexei nr.1. la prezenta hotărâre. 

Se aprobă estimările pentru anii 2021-2023, astfel:
- Bugetul general estimat pe anul 2021 în suma de 3957,00 mii lei la venituri

și în suma de 3957,00 mii lei la cheltuieli, conform Anexei nr.1. la prezenta
hotărâre.

- Bugetul general estimat pe anul 2022 în suma de 3995,00 mii lei la venituri
și în suma de 3995,00 mii lei la cheltuieli, conform Anexei nr.1. la prezenta
hotărâre. 

- Bugetul general estimat pe anul 2023 în suma de 3964,00 mii lei la venituri
și în suma de 3964,00 mii lei la cheltuieli, conform Anexei nr.1. la prezenta
hotărâre. 

Art. 2.- Se aprobă bugetul local detaliat pe anul 2020, la venituri pe capitole și
subcapitole în suma de 5946,00 mii lei, și la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri,
articole si  alineate  în suma de  5953,00 mii  lei,  conform Anexei  nr.  2.  la prezenta
hotărâre, din care:
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a.)  Secțiunea  de  funționare  2258.50 mii  lei  la  venituri  și  2258.50 mii  lei  la
cheltuieli.

b.)  Secțiunea  de  dezvoltare  3687.50  mii  lei  la  venituri  și  3694.50  mii  lei  la
cheltuieli.

Se aprobă estimările pentru anii 2021-2023, astfel:
- Bugetul local estimat pe anul 2021 detaliat la venituri pe capitole în suma

de 3748,00 mii lei, și la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri în suma de
3748,00 mii lei, conform Anexei nr. 2. la prezenta hotărâre.

- Bugetul local estimat pe anul 2022 detaliat la venituri pe capitole în suma
de 3786,00 mii lei, și la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, în suma de
3786,00 mii lei, conform Anexei nr. 2. la prezenta hotărâre.

- Bugetul local estimat pe anul 2023 detaliat la venituri pe capitole în suma
de 3755,00 mii lei, și la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri în suma de
3755,00 mii lei, conform Anexei nr. 2. la prezenta hotărâre. 

TOTAL VENITURI pe anul 2020 2021 2022 2023
5946,00 3748,00 3786,00 3755,00

-Venituri proprii 2480,00 2538,00 2719,00 2690,00
- Sume defalcate din TVA pt.finantarea chelt descentr. 

                la nivelul comunelor, oraselor   din care: 233,00 310,00 313,00 315,00

- chelt prev. la art.104 alin.2 lit.b-d din L. 1/2011
                                                            pt. unit. de inv 81,00 83,00 86,00 88,00

- finanțarea drepturilor asistenților personali ai 
   persoanelor cu handicap grav 142,00 217,00 217,00 217,00
- Finantarea ajutorului pt.incalzirea locuintei              1,00      1,00 1,00 1,00
- Plata stimulentelor educationale acordate familiilor

                     defavorizate (tichete sociale) 2,00 2,00     2,00  2,00
- Drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale

 integrati in invatamantul de masa 7,00 7,00    7,00    7,00
- Sume def. din TVA pt. echilibrarea bugetelor locale 639,00 298,00 152,00 148,00
- Subvenții de la bugetul de stat 836,00 502,00 502,00 502,00
- Subventii de la alte administratii 705,00 100,00 100,00 100,00
- Subventii primite de la UE 1053,00

2020              2021          2022          2023  
 

TOTAL CHELTUIELI 5953,00 3748,00 3786,00 3755,00
Cap.51.02. Autorităti publice si actiuni externe 4526,60     2470,00     2460,00     2380,00  

-51.02.01.03.  Autorităti executive 4526,60 2470,00 2460,00 2380,00
- cheltuieli personal 877,60 1020,00 1030,00 1040,00
- bunuri si servicii 245,00 250,00 230,00 270,00

               - proiecte finant.din FEN af. cadru fin. 2014-2020 2000,00
- cheltuieli de capital 1404,00 1200,00 1200,00 1070,00

Cap.54.02  Alte servicii publice generale 5,00           5,00           5,00           5,00  
- 54.02.05 Fond de rezerva bug. la disp. aut. locale 5,00 5,00 5,00 5,00

- fond de rezerva 5,00 5,00 5,00 5,00
Cap.61.02 Ordine publică si siguranța națională 142,20       137,00       147,00       157,00  
- 61.02.05 Protecție civilă și protecție contra incendiilor 56,40 50,00 55,00 60,00

                       - cheltuieli de personal 39,40 40,00 45,00 50,00
- bunuri si servicii 17,00 10,00 10,00 10,00

- 61.02.50 Alte chelt.in domeniul ordinii publice 85,80 87,00 92,00 97,00
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- chelt. personal 83,80 85,00 90,00 95,00
- bunuri si servicii 2,00 2,00 2,00 2,00

Cap.65.02 Învățământ 107,50         92,00         95,00         97,00  
- 65.02.03.01Invatamant prescolar 22,58 22,00 22,00 22,00

- bunuri și servicii 22,58 22,00 22,00 22,00
- 65.02.03.02 Invatamant primar 25,30 24,35 24,35 24,35

- bunuri și servicii 21,80 20,85 20,85 20,85
- asistenta sociala 3,50 3,50 3,50 3,50

- 65.02.04.01 Invatamant secundar inferior 57,62 43,65 46,65 48,65
- bunuri și servicii 54,12 40,15 43,15 45,15
- asistenta sociala 3,50 3,50 3,50 3,50

- 65.02.50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 2,00 2,00 2,00 2,00
- asistenta sociala 2,00 2,00 2,00 2,00

Cap. 67.02 Cultura, recreere,religie 232,70       200,00       210,00       220,00  
- 67.02.03.07 Cămine culturale: 70,70 80,00 90,00 100,00

- cheltuieli personal 41,70 50,00 55,00 60,00
- bunuri și servicii 29,00 30,00 35,00 40,00

- 67.02.50 Alte sevicii in domeniul culturii recreeri 122,00 120,00 120,00 120,00
- bunuri si serv 122,00 120,00 120,00 120,00

  - 67.02.06   Servicii religioase 40,00 0,00 0,00 00,00
-alte cheltuieli – sustinerea cultelor 40,00 0,00 0,00 00,00

Cap 68.02 Asigurări și asistență socială 300,90       311,00       326,00       343,00  
- 68.02.05.02 Asist.socială în caz de invalid. 251,60 262,00 275,00 290,00

- ch. personal 191,30 182,00 190,00 200,00
- asistență socială – îndemnizații asist.pers 60,30 80,00 85,00 90,00

- 68.02.06 Asistență socială pt. familie si copii 10,00 10,00 12,00 14,00
- transferuri între unități ale adm.publ –cofin. copii10,00 10,00 12,00 14,00

- 68.02.15.01 Ajutor social  7,00 7,00 7,00 7,00
- asistență socială - aj.incălz.loc.cu lemne si

 aj.de inmormantare, aj. de urgenta 7,00 7,00 7,00 7,00
-68.02.50.50 Alte chelt in domeniul asigur. si asist.socială 32,30 32,00 32,00 32,00

- bunuri si servicii - Caritas 32,30 32,00 32,00 32,00
Cap.70.02 Locuinte  servicii si dezvoltare publică 57.60         52,00         57,00         62,00  

-70.02.05.01Alimentare cu apă 3,00 2,00 2,00 2,00
- bunuri si serv. 3,00 2,00 2,00 2,00

-70.02.06 Iluminat public 54,60 50,00 55,00 60,00
- bunuri si serv. 54,60 50,00 55,00 60,00

Cap. 74.02 Protecția mediului 95,00         95,00       100,00       105,00  
      -74.02.05 Salubritate 95,00 95,00 100,00 105,00

- bunuri si servicii 95,00 95,00 100,00 105,00
Cap.80.02 Acțiuni generale economice 

comerciale si de munca 35,50         36,00         36,00         36,00  
- 80.02.01.30 Alte chelt.pt.actiuni gen. ec. comeciale 35,50 36,00 36,00 36,00

- alte transferuri- cotizatii ADI 35,50 36,00 36,00 36,00
Cap.83.02.Agricultura, silvicultura 105.00                 0                 0                 0  

Cap.83.02.03.30 Alte chelt. in domeniul agriculturii 105,00 0 0 0
- bunuri si servicii 105,00 0 0 0

Cap.84.02 Transporturi 345,00       350,00       350,00       350,00  
Cap.84.02.03.03 Străzi: 345,00 350,00 350,00 350,00

- bunuri si servici 90,00 100,00 100,00 100,00
- cheltuieli de capital 255,00 250,00 250,00 250,00

Deficitul  rezultat  dintre venit si  cheltuieli  pe anul  2020 in suma de  7 mii lei  este
acoperit din excedentul anului 2019.
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Art.  3.- Se  aprobă  Bugetul  instituției  publice  și  a  activităților  finanțate
integral din venituri proprii pe anul 2020 detaliat la venituri pe capitole si subcapitole
in suma de 208,00 mii lei, si la cheltuieli  pe capitole, subcapitole, titluri, articole si
alineate  in suma de 208,00 mii lei, conform Anexei nr. 3.  la prezenta hotărâre, din
care:

- Sectiunea de funtionare 208 mii lei la venituri si 208,00 mii lei la cheltuieli.
Se aprobă estimările pentru anii 2020-2022, astfel:

- Bugetul institutiei publice si activitatiilor finantate integral din venituri proprii
estimat pe anul 2021 detaliat la venituri pe capitole in suma de 209,00 mii
lei, si la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, in suma de 209,00 mii lei,
conform Anexei nr. 3. la prezenta hotărâre.

- Bugetul institutiei publice si activitatiilor finantate integral din venituri proprii
estimat pe anul 2022 detaliat la venituri pe capitole in suma de 209,00 mii
lei, si la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, in suma de 209,00 mii lei,
conform Anexei nr. 3. la prezenta hotărâre.

- Bugetul institutiei publice si activitatiilor finantate integral din venituri proprii
estimat pe anul 2023 detaliat la venituri pe capitole in suma de 209,00 mii
lei, si la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, in suma de 209,00 mii lei,
conform Anexei nr. 3. la prezenta hotărâre. 

                                                                                                             2020          2021          2022          2023  
TOTAL VENITURI 208,00 209,00 209,00 209,00

Venituri din utilizarea pasunilor 125,00 125,00 125,00 125,00
Contributia elevilor pentru cantine 50,00 50,00 50,00 50,00
Alte venituri 33,00 34,00 34,00 34,00

TOTAL CHELTUIELI 208,00 209,00 209,00 209,00
Cap.65.10.03.01 Învățământ preșcolar 50,00 50,00 50,00 50,00

- bunuri si servicii – hrana pt. oameni 50,00 50,00 50,00 50,00
Cap. 65.10.03.02 Invatamant primar 33,00 34,00 34,00 34,00

- chelt. de personal 33,00 34,00 34,00 34,00
Cap.83.10.03.30 Alte chelt in domeniul agriculturii 125,00 125,00 125,00 125,00

- bunuri si servicii 125,00 125,00 125,00 125,00

Art. 4.- Se aprobă  Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2020, în suma de
1659,00 mii lei, conform Anexei nr. 4 la prezenta hotărâre, din care:

I. Lista de investiții din buget local, conform Anexa 4a, în suma de 1659,00  mii
lei.

51.02 AUTORITATI PUBLICE 1404,00

Sediu nou
790,00

Construire garaj Tirnovita
388,00

Achizitionare masa de tenis exterior 16,00
Indicatoare denumire strazi 60,00

Elaborare  proiecte 120,00
Actualizare PUG a comunei Bradesti 60,00
84.02  STRAZI 255.00
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Trotuar langa DJ 138 Tirnovita 105.00
Trotuar langa DN 13 A 150.00

II. Lista de investitii  din Fonduri  Europene Nermbursabile pe anul  2020,
conform Anexa 4b, în suma de 2000,00 mii lei.

Cap.51.02.01.03 Autorităti publice
Construire gradinita in comuna Bradesti 2000,00 mii lei

Art. 5.-  Se aprobă Anexa privind „Numărul de personal şi fondul salariilor
de bază”, reprezentâd Anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.

Art. 6.- Anexele 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  7.-   Cu  aducere  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotărâri,  se
însărcinează  ordonatorul  principal  de  credite,  D-l  primar,  Bokor  Botond,  precum şi
Biroul financiar, contabilitate şi urbanism.

Art. 8.- Prezenta hotărâre se comunică cu primarul comunei Brădeşti, cu Biroul
financiar,  contabilitate  şi  urbanism şi  cu cu Prefectul  judeţului  Harghita,  în vederea
exercitării controlului de legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Brădeşti, în şedinţa ordinară din 20.02.2020, cu respectarea
prevederilor art. 139 alin. 3 lit. a)  din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  cu un număr de 11

voturi pentru - din numărul total de 11 consilieri locali în funcţie - la şedinţă fiind prezenţi 11 consilieri locali.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
BARABÁS ISTVÁN

-L.S., ss.indescifrabilă-

Contrasemnează,
 SECRETARUL GENERAL al comunei Brădești

BESENYEI-MOLNÁR Andrea-Beáta - ss.indescifrabilă -
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