ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI
COD DE INDETIFICARE FISCALA 2613133
P R O I E C T nr. 45 din 25.06.2020

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 secțiuni de funcționare si de dezvoltare
si detalierea veniturilor pe capitole si subcapitole si a cheltuielilor pe capitole, subcapitole,
paragrafe, titluri, articole si alineate și Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
Văzând, referatul de aprobare a primarului comunei Bodești cu nr. 3560 din 25.06.2020 și
raportul de specialitate al Biroului contabilitate, financiar impozite și taxe locale cu nr. 3561 din
25.06.2020;
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
24510220 - cheltuieli materiale
autorități publice și acțiuni externe
24610220 - cheltuieli materiale ordine
publică și siguranță națională

Suma din buget
- mii lei -

Suma rectificată
- mii lei -

450

430

60

80

Primar,
Marinel BARNA

Șef Birou,
Mioara PAȘCU
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Nr. 3560 din 25.06.2020
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 creşterilor semnificative de niveluri şi debite pe unele cursuri
de apă și torenți, care au produs inundaţii şi pagube materiale pe raza teritorială a comunei Bodesti,
care a fost afectată de precipitaţii sub formă de averse, cu regim torenţial, însoţite de descărcări electrice,
precum și de viituri formate in zilele de 17 și 22.06.2020. Pagubele produse au fost consemnate in
Rapoartele operative nr. 3417/18.06.2020, 374/22.06.2020 și 3496/23.06.2020.
Constatarea pagubelor detaliate în parte, rezultă din rapoartele comitetului local pentru situaţii de
urgenţă și Proces verbal de constatare și evaluarea a pagubelor produse, încheiat in data de 24.06.2020,
de comisia numită prin Ordinul Prefectului nr.231 din 17.06.2020.
Pentru asigurarea desfăşurării transportului rutier în condiţii de siguranţă, precum și pentru
desfășurarea, în siguranță a activităților populației sunt necesare intervenţii, prin executarea unor lucrări
de refacere a infrastructurii afectată de calamităţile naturale din anul 2020.
Având în vedere că în urma viiturilor și a ploilor abundente, a fost afectat drumul DN 15 C, ce
traversează localitatea Bodești, respectiv rigola de scurgere a apelor pluviale s-a colmatat și au fost
afectate podețele de acces la proprietăți, podețe care au fost distruse și a fost necesară intervenția pentru
a le înlătura.
Față de cele prezentate propun alocarea unor sume necesare refacerii podețelor distruse, prin
sprijinirea cetățenilor cu materiale necesare pentru reconstruirea acestora.
Propun aprobarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Bodești
aprobat pentru anul 2020, întrucât îndeplinește condițiile de fond și formă pentru a fi aprobat, conform
celor prezentate mai sus.

Primar,
Marinel BARNA
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Nr. 3561 din 25.06.2020

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:
Capitol
24510220 - cheltuieli materiale
autorități publice și acțiuni externe
24610220 - cheltuieli materiale ordine
publică și siguranță națională

Suma din buget
- mii lei -

Suma rectificată
- mii lei -

450
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Șef Birou,
Mioara PAȘCU

