
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA BRĂDEȘTI
PRIMAR

DISPOZIŢIA Nr. 31/2020
privind rectificarea bugetului general și local al comunei Brădești

pentru anul 2020

Primarul comunei Brădești, 

Având în vedere:
-  Hotărârea Consiliului  Local  Brădeşti  nr.  12/20.02.2020 privind  aprobarea

bugetului general al comunei Brădeşti pe anul 2020 şi al estimărilor pentru anii 2021-
2022; 

-  Adresa Consiliului  Județean Harghita  nr.  6172/19.03.2020,  înregistrată la
Primăria  Comunei  Brădești  sub  nr.  806/20.03.2020,  conform  căreia  în  ședința
extraordinară a Consiliului Județean Harghita din 19.03.2020 s-a repartizat UAT din
județul Harghita sume din fondul la dispoziția CJHR, constituit din cota de 6% din
impozitul pe venit, pe anul 2020, în vederea implementării măsurilor pentru limitarea
infectării  cu  Coronavirusul  SARS-CoV-2  în  rândul  populației,  pentru  a  sprijini
autoritățile locale din județul Harghita, fiind repartizat pentru UAT Brădești suma de
20.000 lei,

- Raportul de specialitate nr. 66/20.03.2020 al Biroului financiar, contabilitate
şi urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Brădești;

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; 
- art. 19, art. 49, art. 82 al Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu

ultimele modificări şi completări aduse prin OUG nr. 114/2018;
-  Decretul Președintelui  României  nr.  195/2020  privind  instituirea  stării  de

urgenţă pe teritoriul României,
-  art.  IX  din  OUG  nr.  29/2020  privind  unele  măsuri  economice  şi  fiscal-

bugetare;
- art. 155 alin. 1) lit. c), alin. (4) lit. a) din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind

Codul administrativ.

În temeiul prevederilor  art. 196 alin. 1 lit. b) din OUG nr. 57 din 3 iulie 2019
privind Codul administrativ:

DISPUNE:

Art. 1.-  Se aprobă rectificarea - prin majorarea veniturilor si cheltuielilor - a
bugetului general al comunei Brădești pentru anul 2020, trimestrul I,  cu 20 mii
lei,  în  suma  de  6174,00 mii  lei  la  venituri  și  în  suma de  6181,00 mii  lei  la
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cheltuieli, conform Anexei nr. 1 la prezenta dispoziţie, urmând ca la prima şedinţă a
autorităţii deliberative să se valideze modificările respective.

Art. 2.-  Se aprobă rectificarea - prin majorarea veniturilor si cheltuielilor –a
bugetului local al comunei Brădești (sursa A) pentru anul 2020, trimestrul I, cu
20 mii lei, în suma de 5966,00 mii lei la venituri și în suma de 5973,00 mii lei la
cheltuieli, conform Anexei nr. 2 la prezenta dispoziţie, urmând ca la prima şedinţă a
autorităţii deliberative să se valideze modificările respective.

20,00 mii lei
         - Sume repartizate din Fondul la dispozitia Cons. Jud.04.02.05              +220,00                                                                                                                      20,00 mii lei

CHELTUIELI 20,00 mii lei
20,00 mii lei

- chelt. materiale 20,00 mii lei
 -art.20.30.30    Alte cheltuieli cu bunuri si servicii     20,00 mii lei

TRIM. I
VENITURI  

TRIM. I

Cap 66.02.50.50  Alte institutii si actiuni sanitare  

Art. 3. – Cu aducere la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează
primarul comunei Brădești prin  Biroul financiar, contabilitate şi urbanism din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Brădești.

Art. 4. – Prezenta dispoziţie se comunică prin grija secretarului general al
comunei  Brădeşti cu  Biroul  financiar,  contabilitate  şi  urbanism din  cadrul
aparatului  de  specialitate  al  primarului  comunei  Brădești  şi   cu  Prefectul
județului  Harghita,  în vederea exercitării  controlului  de legalitate,  respectiv se va
aduce  la  cunoștință  publică  prin  afișare  pe  site-ul  Primăriei  Comunei  Brădești:
www.fenyedkozseg.ro. 

Brădeşti, 23 martie 2020

      PRIMAR
               BOKOR BOTOND

-L.S., ss.indescifrabilă-
Contrasemnează,

 SECRETARUL GENERAL al comunei Brădești
BESENYEI-MOLNÁR Andrea-Beáta - ss.indescifrabilă -
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