
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI 
COD DE INDETIFICARE FISCALA 2613133 
 

P R O I E C T  nr. 23 din 19.03.2020  
 

 
Vizat pentru legalitate, 

Secretar general al comunei, 
Ionel BOSTAN 

 
 

HOTĂRÂRE 
 privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2020 

 
 Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020, nr. 5/2020 privind 
structura  bugetului de venituri si cheltuieli pe cele doua sectiuni   de functionare si de dezvoltare 
si detalierea  veniturilor pe capitole si subcapitole  si a cheltuielilor pe capitole, subcapitole, 
paragafe, titluri, articole si alineate  și  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 Văzând, referatul de aprobare nr. 1668 din 19.03.2020 și raportul de specialitate a Biroului 
contabilitate, financiar, impozite si taxe locale cu nr. 1669 din 19.03.2020; 
 In temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (4) litera a) si ale art. 139 alin. (3), litera a) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul Administrativ, 

 
 Consiliul Local al comunei Bodești adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art.1  Se aproba modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Bodești  nr. 15 din 

20.02.2020 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020, cu modificările și completările 
ulterioare, conform anexei 1 la prezenta hotărâre. 

Art.2 Se aproba rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2020, conform anexei nr. 
1 la prezenta hotărâre. 
 Art.3 Se aproba rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2020, respectiv Lista 
obiectivelor de investiții pe anul 2020, cu finanțare  parțială sau  integrală de la  bugetul local al 
comunei Bodești , conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 
 Art.4 Primarul comunei și Biroul contabilitate, financiar, impozite și taxe locale va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.5 Secretarul comunei va înainta și comunica prezenta hotărâre autorităților și 
persoanelor interesate. 

_______________________________________________________________ 
 

Inițiator, 
Primar, 

Marinel BARNA 
 

 
 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Bodești în şedinţa din data de ________ 
2020, cu respectarea art. 139, alin. (2) litera g) (majoritate absolută), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de ____voturi pentru, ____ abţineri şi ____ voturi împotrivă, din 
numărul total de 13 consilieri în funcţie şi ___ consilieri prezenţi la şedinţă. 

 
 



 

Anexa nr. 1  
la Hotărârea Consiliului local al comunei Bodești  nr. ___ din 

______.2020 privind rectificarea bugetului comunei Bodești, aprobat pe 
anul 2020 

 
 
 
 
 
 

Rectificarea bugetului comunei Bodești, aprobat pe anul 2020 
 
 
 
 
 
 
Cheltuieli  

Capitol Suma din buget  
- mii lei - 

Suma rectificată 
- mii lei - 

24540205 - fond de rezervă bugetară 
la dispoziția autorităților locale 1040,09 330,09 

24510220 - cheltuieli materiale 
administrație 350 400 

245102580403 - cheltuieli neeligibile 283,14 123,14 
245102710130 - cheltuieli capital 
administrație 395 15 

246702580403 - cheltuieli neeligibile 0 160 
2467025912 - susținere culte  40 50 
247002710130 - cheltuieli  de capital 
locuințe servicii și dezvoltare 0 380 

248402710130 - cheltuieli  de capital 
transporturi 454 1104 

 
 
 
 
 
 
 
 

Primar, 
Marinel BARNA  

 
 

Șef Birou, 
Mioara PAȘCU 

 
 
 
 
 



 

 
 



ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 
COMUNA BODESTI 

Anexa nr. 2 
la  Hotararea Consiliului local Bodesti nr.  ____ din ____.2020 privind rectificarea 

bugetului local aprobat pe anul 2020 

 
Lista 

obiectivelor de investiții pe anul 2020, cu finanțare  parțială sau  integrală de la  bugetul local al comunei 
Bodești 
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bugetare 

col. 
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din care: 

De la 
bugetul 

local 

Pe seama 
transferurilor 
de la bugetul 

de stat 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
TOTAL DIN CARE: 2578,09 2578,09     374,69  2203,40 2203,40    
A Lucrări în continuare 633 633       633 633    
B Lucrări noi 1352,55 1352,55     175,55  1177 1177    

C Achiziții de bunuri și alte 
cheltuieli de investiții 592,54 592,54     199,14  393,40 393,40    

Din TOTAL pe capitole:              
51.02. Autorități executive 704,14 704,14     123,14  581 581    
A Lucrări in continuare 566 566       566 566    

A.1 

Construire garaj 
acoperit,garaj deschis si 
platforma  auto prin 
demolare constructie cu 
functiunea de grajd 

566 566       566 566    

B Lucrari noi              

C Achiziții de bunuri și alte 
cheltuieli de investiții 138,14 138,14     123,14  15 15    

C.1 Monografia comunei 
Bodesti 15 15    

    15 15    

C.2 

Centru de zi pentru 
persoane defavorizate in 
comuna Bodesti, judetul 
Neamt 

123,14 123,14     123,14       

61.02 Ordine publica si 
siguranta nationala 71,55 71,55     31,55  40 40    

A Lucrări în continuare              



 

B Lucrări noi 31,55 31,55     31,55       

B.1 
Sistem de supraveghere 
video in comuna Bodesti, 
judetul Neamt 

31.55 
 31.55     31,55       

C Achiziții de bunuri și alte 
cheltuieli de investiții 40 40       40 40    

C.1 
Tocator de vegetatie 
compatibil cu 
buldoexcavator Terex 

40 40       40 40    

65.02 Invățământ 70 70     60  10 10    
A Lucrări în continuare              
B Lucrări noi              

C Achiziții de bunuri și alte 
cheltuieli de investiții 70 70     60  10 10    

C.1 
Construire si dotare 
gradinita in comuna 
Bodesti,judetul Neamt 

60 60     60       

C.2 

Reabilitarea,modernizarea, 
extinderea si dotarea Scolii 
Gimnaziale,comuna 
Bodesti,judetul Neamt 

10 10       10 10    

67.02. Cultură, recreere și 
religie 160 160     160       

A Lucrări în continuare              
B Lucrări noi 144 144     144       

B.1 
Infiintare parc in sat 
Bodestii de Jos,comuna 
Bodesti, judetul Neamt 

144 144     144       

C Achiziții de bunuri și alte 
cheltuieli de investiții 16 16     16       

C.1 
Infiintare parc in sat 
Bodestii de Jos,comuna 
Bodesti, judetul Neamt 

16 16     16       

70.02 Locuinte, servicii și 
dezvoltarea publică 468,40 468,40       468,40 468,40    

A Lucrari in continuare              
B Lucrari noi 290 290       290 290    

B.1 

Amenajare curte si realizare 
racord utilitati pentru 
locuinte pentru tineri 
destinate inchirierii, judetul 
Neamt, comuna Bodesti, 
sat Bodestii de Jos 

290 290       290 290    



 

C  Achizitii de bunuri si alte 
cheltuieli de investitii 178,40 178,40       178,40 178,40    

C.1 
Infiintare retea distributie 
gaze naturale in comuna 
Bodesti, judetul Neamt 

52.40 52.40       52.40 52.40    

C.2 

Amenajare curte si realizare 
racord utilitati pentru 
locuinte pentru tineri 
destinate inchirierii, judetul 
Neamt, comuna Bodesti, 
sat Bodestii de Jos 

90 90       90 90    

C.3 
Strategia de dezvoltare 
locala 2021-2027 comuna 
Bodești 

36 36       36 36    

84.02 Transporturi 1104 1104       1104 1104    
A Lucrari in continuare 67 67       67 67    

A.1 
Asfaltare DRUM CORNI, sat 
Corni, comuna 
Bodesti,judetul Neamt 

67 67       67 67    

B Lucrari noi 887 887       887 887    

B.1 
Modernizare drumuri locale 
in  comuna Bodesti, judetul 
Neamt 

800 800       800 800    

B.2 
Realizare canale de 
scurgere a apelor pluviale 
comuna Bodesti, jud.Neamt 

87 87       87 87    

C Achizitii de bunuri si alte 
cheltuieli de investitii 150 150       150 150    

C.1 
Modernizare drumuri locale 
in  comuna Bodesti, judetul 
Neamt 

150 150       150 150    

 
Primar, 

Marinel BARNA 
Șef birou, 

Mioara PAȘCU 



 
 
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 
COMUNA BODESTI 
PRIMARIA 
- Comuna Bodești, sat Bodești, strada Ștefan cel Mare, nr. 104, județul Neamț - 
Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com 
 
 Nr.  1668 din 19.03.2020 

Referat de aprobare 
privind aprobarea rectificării bugetului local  de venituri şi cheltuieli 

al comunei Bodești pe anul 2020 
 

  Conform art. 19 alin.1 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale bugetele locale 
se aprobă de către consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor, județelor si 
de Consiliul General al Municipiului București, după caz. 

Pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor 
prevăzute la alin. (1) lit. A) şi b), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de 
rectificare a bugetului de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale 
ordonatorilor principali de credite. Rectificărilor bugetelor locale li se vor aplica aceleaşi proceduri 
ca şi aprobării iniţiale a acestora, cu excepţia termenelor din calendarul bugetar. 

 Se impune rectificarea bugetului local  conform proiectului de hotărâre inițiat cu nr. 23 din 
19.03.2020, deoarece: 

-  în vederea concesionarii suprafețelor de islaz sunt necesare  la documentație, extrase de 
carte funciară, pentru acestea trebuie să alocăm suma de aproximativ 30 mii lei pentru ridicări 
topo și taxe; 

- în vederea respectării prevederilor Ordinului Președintelului României nr. 195/2020 si 
necesității asigurării hranei pentru persoanele autoizolate sau aflate în carantină, este necesar 
asigurarea acesteia din bugetul local până la primirea sumelor din bugetul de stat conform 
adresei nr. 472889/2020 a  Ministerului Finanțelor Publice (DGSPB), pentru care am propus suma 
de 20 mii lei; 

- prin cererea nr. 1615 din 18.03.2020 Parohia Bodeștii de Jos solicită o sumă de 10 mii lei 
pentru terminarea investiției a centralei termice;  

- având în vedere că firma care a câștigat licitația privind Modernizare drumuri locale, 
comuna Bodești a început lucrările și până la semnare contractului de către Guvern prin preluarea 
de la FDI , ne este necesară suma de 650 mii lei. După semnarea contractului vom recupera 
suma respectivă de la Ministerul Dezvoltării;  

 - la capitolul 51.02 se diminuează cu suma de 540 mii lei (160 mii lei Înființare parc și 380 
mii lei Amenajare curte și utilități la bloc ANL), care se transferă la capitolul 67.02 și 70.02. 
  Propun aprobarea  proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei 
Bodești aprobat pentru anul 2020, conform celor prezentate mai sus. 

 

Primar, 
Marinel BARNA 

 
 
 

mailto:primariabodesti@yahoo.com


ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 
COMUNA BODESTI 
PRIMARIA 
- Comuna Bodești, sat Bodești, strada Ștefan cel Mare, nr. 104, județul Neamț - 
Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com 
 
 Nr.  1669 din 19.03.2020 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local  de 

venituri şi cheltuieli al comunei Bodești pe anul 2020 
 
 

Subsemnata Pascu Mioara Sef birou contabilitate, financiar, impozite și taxe locale în 
cadrul Primăriei comunei Bodești prin prezentul raport de specialitate va aduc la cunoștință 
următoarele: 

 Conform art. 19 alin.1 si 2 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale bugetele 
locale se aprobă de către consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor, 
județelor si de Consiliul General al Municipiului București, după caz. 

Pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor 
prevăzute la alin. (1) lit. A) şi b), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de 
rectificare a bugetului de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale 
ordonatorilor principali de credite. Rectificărilor bugetelor locale li se vor aplica aceleaşi proceduri 
ca şi aprobării iniţiale a acestora, cu excepţia termenelor din calendarul bugetar. 

 Văzând referatului de aprobare  a primarului comunei Bodești prin care s-a expus 
motivele rectificării bugetului local; 

Se impune rectificarea bugetului local după cum urmează: 
Cheltuieli  

Capitol Suma din buget  
- mii lei - 

Suma rectificată 
- mii lei - 

24540205 - fond de rezervă bugetară 
la dispoziția autorităților locale 1040,09 330,09 

24510220 - cheltuieli materiale 
administrație 350 400 

245102580403 - cheltuieli neeligibile 283,14 123,14 
245102710130 - cheltuieli capital 
administrație 395 15 

246702580403 - cheltuieli neeligibile 0 160 
2467025912 - susținere culte  40 50 
247002710130 - cheltuieli  de capital 
locuințe servicii și dezvoltare 0 380 

248402710130 - cheltuieli  de capital 
transporturi 454 1104 

 
 
 
 

mailto:primariabodesti@yahoo.com


Se impune rectificarea listei de investiții, după cum urmează: 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
TOTAL DIN CARE: 2578,09 2578,09     374,69  2203,40 2203,40    
A Lucrări în continuare 633 633       633 633    
B Lucrări noi 1352,55 1352,55     175,55  1177 1177    

C Achiziții de bunuri și alte 
cheltuieli de investiții 592,54 592,54     199,14  393,40 393,40    

Din TOTAL pe capitole:              
51.02. Autorități executive 704,14 704,14     123,14  581 581    
A Lucrări in continuare 566 566       566 566    

A.1 

Construire garaj 
acoperit,garaj deschis si 
platforma  auto prin 
demolare constructie cu 
functiunea de grajd 

566 566       566 566    

B Lucrari noi              

C Achiziții de bunuri și alte 
cheltuieli de investiții 138,14 138,14     123,14  15 15    

C.1 Monografia comunei 
Bodesti 15 15    

    15 15    

C.2 

Centru de zi pentru 
persoane defavorizate in 
comuna Bodesti, judetul 
Neamt 

123,14 123,14     123,14       

61.02 Ordine publica si 
siguranta nationala 71,55 71,55     31,55  40 40    

A Lucrări în continuare              
B Lucrări noi 31,55 31,55     31,55       

B.1 
Sistem de supraveghere 
video in comuna Bodesti, 
judetul Neamt 

31.55 
 31.55     31,55       

C Achiziții de bunuri și alte 40 40       40 40    



 

cheltuieli de investiții 

C.1 
Tocator de vegetatie 
compatibil cu 
buldoexcavator Terex 

40 40       40 40    

65.02 Invățământ 70 70     60  10 10    
A Lucrări în continuare              
B Lucrări noi              

C Achiziții de bunuri și alte 
cheltuieli de investiții 70 70     60  10 10    

C.1 
Construire si dotare 
gradinita in comuna 
Bodesti,judetul Neamt 

60 60     60       

C.2 

Reabilitarea,modernizarea, 
extinderea si dotarea Scolii 
Gimnaziale,comuna 
Bodesti,judetul Neamt 

10 10       10 10    

67.02. Cultură, recreere și 
religie 160 160     160       

A Lucrări în continuare              
B Lucrări noi 144 144     144       

B.1 
Infiintare parc in sat 
Bodestii de Jos,comuna 
Bodesti, judetul Neamt 

144 144     144       

C Achiziții de bunuri și alte 
cheltuieli de investiții 16 16     16       

C.1 
Infiintare parc in sat 
Bodestii de Jos,comuna 
Bodesti, judetul Neamt 

16 16     16       

70.02 Locuinte, servicii și 
dezvoltarea publică 468,40 468,40       468,40 468,40    

A Lucrari in continuare              
B Lucrari noi 290 290       290 290    

B.1 

Amenajare curte si realizare 
racord utilitati pentru 
locuinte pentru tineri 
destinate inchirierii, judetul 
Neamt, comuna Bodesti, 
sat Bodestii de Jos 

290 290       290 290    

C  Achizitii de bunuri si alte 
cheltuieli de investitii 178,40 178,40       178,40 178,40    



 

C.1 
Infiintare retea distributie 
gaze naturale in comuna 
Bodesti, judetul Neamt 

52.40 52.40       52.40 52.40    

C.2 

Amenajare curte si realizare 
racord utilitati pentru 
locuinte pentru tineri 
destinate inchirierii, judetul 
Neamt, comuna Bodesti, 
sat Bodestii de Jos 

90 90       90 90    

C.3 
Strategia de dezvoltare 
locala 2021-2027 comuna 
Bodești 

36 36       36 36    

84.02 Transporturi 1104 1104       1104 1104    
A Lucrari in continuare 67 67       67 67    

A.1 
Asfaltare DRUM CORNI, sat 
Corni, comuna 
Bodesti,judetul Neamt 

67 67       67 67    

B Lucrari noi 887 887       887 887    

B.1 
Modernizare drumuri locale 
in  comuna Bodesti, judetul 
Neamt 

800 800       800 800    

B.2 
Realizare canale de 
scurgere a apelor pluviale 
comuna Bodesti, jud.Neamt 

87 87       87 87    

C Achizitii de bunuri si alte 
cheltuieli de investitii 150 150       150 150    

C.1 
Modernizare drumuri locale 
in  comuna Bodesti, judetul 
Neamt 

150 150       150 150    



 
 

 
In temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (4) litera a) si ale art. 139 alin. (3), litera a) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul Administrativ, 
 Luând in considerare că cele prezentate sunt necesare, oportune și legale, vizez din punct de 
vedere al controlului financiar preventiv, propunem spre dezbatere și aprobare prezentul proiect de 
hotărâre privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2020 prin HCL nr. 15/2020 cu modificările 
și completările ulterioare, întrucât proiectul de hotărâre întrunește condițiile legale pentru a fi adoptat. 
  

 
 
 
 

Șef Birou, 
Mioara PAȘCU 


