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ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA BRĂDEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 
 

HOTÂRĂREA NR. 44/2020 
privind aprobarea rectificării bugetului general și local de venituri şi cheltuieli 

al comunei Brădești pentru anul 2020 
 

 

Consiliul Local Brădeşti, întrunit în şedinţă extraordinară din data de 
22.09.2020,  

 
Având în vedere: 

- Proiectul de hotărâre nr. 44/2020 privind aprobarea rectificării bugetului 
general și local de venituri şi cheltuieli al comunei Brădești pentru anul 2020; 
 - Referatul de aprobare nr. 44/2020 al proiectului de hotărâre, întocmit de 
primarul comunei BRĂDEŞTI; 

- Raportul de specialitate nr. 203/17.09.2020 al șefului Biroului financiar, 
contabilitate şi urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Brădești; 

- 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; 

- Hotărârea Consiliului Local Brădeşti nr. 12/2020 privind aprobarea bugetului 
general al comunei BRĂDEȘTI pe anul 2020 şi al estimărilor pentru anii 2021-2023, 
RECTIFICAT prin HCL nr. 25/2020, nr. 30/2020, nr. 32/2020, 38/2020 și 42/2020,  

- Decizia nr. 11 din 17.09.2020 al șefului AJFP Harghita, înregistrată la 
Primăria comunei Brădești sub nr. 2850/17.09.2020 prin care s-a aprobat 
repartizarea pe UAT din jud. Harghita a sumelor defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020, conform anexei nr. 1 din Decizie; 
În conformitate cu prevederile: 

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

- HG nr. 758/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele 
unităţi administrativ-teritoriale, ANEXĂ: Sume alocate unor unităţi administrativ-
teritoriale pentru plata unor cheltuieli: 
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Nr. crt. Judeţul 
Tipul unităţii 

administrativ-
teritoriale 

Unitatea administrativ-
teritorială 

Sumă 
alocată 

- mii lei - 

13 Harghita Comuna BRĂDEŞTI 797 

 
- art. 19, art. 48, art. 49 al Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

ultimele modificări şi completări aduse prin OUG nr. 114/2018; 
- art. 129 alin. 2) lit. b) şi alin. 4) lit. a) din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 

Codul administrativ, 
- 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 rectificării bugetului general și local de venituri şi cheltuieli al 
comunei Brădești pentru anul 2020, conform Procesului-verbal de afișare 
2853/17.09.2020, în contextul prevederilor art. 7 din Lege nr. 52/2003 privind 
transparența decizională în administrația publică, republicată, înregistrat sub nr. 
26/2020 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 dispozițiilor 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 modificarea - prin majorarea veniturilor si cheltuielilor și prin 

virări de credite de la un capitol la altul - a bugetului general al localităţii Brădeşti 
pe anul 2020, trimestrul III, cu 797 mii lei, respectiv în sumă de 8136,00 mii lei la 
venituri si 8143,00 mii lei la cheltuieli, conform Anexei nr. 1, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2.-  Se aprobă modificarea - prin majorarea veniturilor si cheltuielilor și prin 

virări de credite de la un capitol la altul - a bugetului local (sursa A) al localităţii 
Brădeşti pe anul 2020, trimestrul III, cu 797 mii lei, în sumă de 7928,00 mii lei la 
venituri si 7935,00 mii lei la cheltuieli, conform Anexei nr. 2, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, modificările intervenindu-se astfel: 

http://www.fenyedkozseg.ro/
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797,00 mii lei

797,00 mii lei

-488,00 mii lei

488,00 mii lei

CHELTUIELI 797,00 mii lei

644,90 mii lei

 – chelt.personal 106,90 mii lei

 - art.10.01.01 salar baza 106,00 mii lei

 - art. 10.01.17 Ind. de hrana -2,20 mii lei

 - art. 10.03.07    Contrib. asig.pentru munca 3,10 mii lei

- chelt. materiale 50,00 mii lei

 - art. 20.01.03  Incalzit, iluminat  5,00 mii lei

 -art. 20.01.30  Alte bunuri si servicii 20,00 mii lei

 - art.20.02 Reparatii curente 25,00 mii lei

 - proiecte finant.din FEN af. cadru fin. 2014-2020 150,00 mii lei

 - art. 58.04.02 Finantare externa neramb. 150,00 mii lei

 - chelt. de capital 338,00 mii lei

 - art.71.01.01 Constructii                                          268,00 mii lei

 - art.71.01.02  Masini, echip si mijl. de transp.         70,00 mii lei

 Cap 54.02.50 Alte servicii publice generale    4,50 mii lei

- chelt. materiale 4,50 mii lei

 - art. 20.30.30   Alte cheltuieli cu bunuri si servicii  4,50 mii lei

7,20 mii lei

 – chelt.personal 7,20 mii lei

 - art.10.01.01 salar baza 6,58 mii lei

 - art. 10.01.17 Ind. de hrana 0,49 mii lei

 - art. 10.03.07    Contrib. asig.pentru munca 0,13 mii lei

Cap 61.02.05. Protectie civila

TRIM. III

VENITURI  

 -  Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 

echilibrarea bugetelor locale  11.02.06                                      

 - Varsaminte din SF pentru finantarea SD a bugetului local 

37.02.03

TRIM. III

Cap 51.02.03.01 Autorităti executive

 -   Varsaminte din sectiunea de functionare    37.02.04  

 
78,00 mii lei

- chelt. materiale 78,00 mii lei

 -art. 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii      78,00 mii lei

Cap. 67.02.03.07 Cămine culturale 12,80 mii lei

 – chelt.personal 7,80 mii lei

 - art.10.01.01 salar baza 7,20 mii lei

 - art. 10.01.17 Ind. de hrana 0,50 mii lei

 - art. 10.03.07    Contrib. asig.pentru munca 0,10 mii lei

- chelt. materiale 5,00 mii lei

 - art. 20.01.03  Incalzit, iluminat  5,00 mii lei

Cap.67.02.50  Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei          0,60 mii lei

 – chelt.material 0,60 mii lei

 - art. 20.01.03  Incalzit, iluminat  0,60 mii lei

Cap. 68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de invaliditate 6,40 mii lei

 – asistenta sociala 6,40 mii lei

 -art.57.02.01 Ajutor social (ind. handicap) 6,40 mii lei

Cap. 70.02.06  Iluminat public si electrificari rurale  35,00 mii lei

- chelt. materiale 35,00 mii lei

 - art.20.01.09  Materiale si prest.serv. caract. funct.   35,00 mii lei

Cap. 74.02.05.01 Salubritate 7,60 mii lei

- chelt. materiale 7,60 mii lei

 -art.20.01.04 Apa, canal, salubritate 7,60 mii lei

Cap 61.02.50  Alte chelt. în domeniul ordinii publice si sigurantei nat.
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Art. 3.- Se aprobă rectificarea listei de investiții a bugetului local, conform 
Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, modificările 
intervenindu-se astfel: 
 Lista de investitii cu finantare partiala sau integrala de la bugetul 
local rectificat este de 2687.00 mii lei . 

 
Cap. 51.02.01.03 Autoritati executive  +338.00 mii lei 

Sediu nou +340,00 mii lei, valoarea rectificata va fi de 1820,00 mii lei. 
Construire garaj Tirnovita -180.00 mii lei,  valoarea rectificata va fi de 8,00 mii lei. 
Gard langa sediu nou +78.00 mii lei, valoarea rectificata va fi de 78,00 mii lei. 
Amenajare curte la sediu nou +30.00 mii lei, valoarea rectificata va fi de 30,00 mii lei. 
Achizitie autoturism +70.00 mii lei, valoarea rectificata va fi de 70,00 mii lei. 
 

Art. 4.- Se aprobă rectificarea listei de investiții cu finantare din fonduri 
externe nerambursabile, conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, modificările intervenindu-se astfel: 
 Lista de investitii cu finantare din fonduri externe nerambursabile 
rectificat este de 2150.00 mii lei .  
  
 Cap. 51.02.01.03 Autoritati executive  +150.00 mii lei 
Construire gradinita copii comuna Bradesti, jud. Harghita +150.00 mii lei, valoarea 
rectificata va fi de 2150.00 mii lei. 
 
 Art. 5.- 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. 6.- Prezenta hotărâre se comunică cu primarul comunei Brădeşti, cu 

Biroul financiar, contabilitate şi urbanism şi cu Prefectul județului 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 extraordinară din 

22.09.2020, 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, 

GYÖRGY SÁNDOR 

 
CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETARUL GENERAL al comunei Brădești, 
BESENYEI-MOLNÁR Andrea-Beáta    
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