
ROMANIA
JUDETUL CLUJ
CONSILIUL LOCALAL COMUNEI NEGRENI

H O TARAR E NR. 12/2020
privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2020

Consiliul Local al Comunei Negreni întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.06.2020.
Vazand raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil nr.

nr.1579/04.05.2020 , nr. 1796/21.05.2020 si nr. 2025/10.06.2020, referitor la necesitatea
rectificarii bugetului local pe anul 2020 si proiectul de hotarare intocmit de primarul comunei
Negreni, avizat favorabil de catre comisia economica

Tinand cont de:
- Contractul de finantare nr. Contractul de Finanțare nr.4044/08.12.2017 incheiat cu

Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice și Fonduri Europene pentru
realizarea obiectivului de investitii „Construire si dotare dispensar medical in satul Negreni,
comuna Negreni, judetul Cluj”,

- Adresa nr. 1034/18.03.2020 catre Ministerul Lucrarilor Publice Dezvoltarii si
Administratiei cu privire la solicitarea de sume pe anul 2020 prin Programul National de
Dezvoltare locala PNDL pentru realizarea obiectivului de investitii ”Construire si dotare
dispensar medical in satul Negreni, Comuna Negreni judetul Cluj”

- faptul ca aceasta suma nu a fost prevazuta în bugetul initial de venituri și cheltuieli
aprobat prin HCL nr.4/14.02.2020 (cap. 66.50.50 aln. 71),

- Adresa nr. CJR_TRZ_1029/22.04.2020 a D.G.R.F.P. Cluj-Napoca -Serviciul Sinteza
si Asistenta Elaborarii si Executiei Bugetelor Locale, emisa in baza Deciziei
nr.3215/22.04.2020 a Directorului General al DGRFP Cluj Napoca, privind repartizarea pe
unitati administrativ-teritoriale a influentelor sumelor defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, in conformitate cu prevederile art.20-21
din Ordonanata de Urgenta Guvernului nr.50/2020, cu privire la rectificarea bugetului de stat
pe anul 2020,

- Adresa nr. CJR_TRZ_1613/04.06.2020 a D.G.R.F.P. Cluj-Napoca -Serviciul Sinteza si
Asistenta Elaborarii si Executiei Bugetelor Locale, emisa in baza adresei nr.473629/04.06.2020 a
Ministerului Finantelor Publice, privind influentele corespunzatoare sumelor defalcate din TVA ptr.
finantarea drepturilor asistentilor personali si indemnizatii, in conformitate cu prevederile art.50 din
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

- Notificarea primita de la MDRAP Bucuresti cu privire la aplicarea prevederilor
OUG nr.28/2013 cu modificarile și completarile ulterioare

- Dispozitiile nr.65/05.05.2020 nr.66/21.05.2020 si nr.68/10.06.2020 privind
necesitatea rectificarii bugetului local pe anul 2020.

- Legea nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020
- dispoziţiile art.49 si 82 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice

locale cu modificările şi completările ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 129 alin.(2) lit.b); alin. (3) lit.a) din O.U.G. nr.

57/2019 privind Codul Administrativ
În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit. a) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul

Administrativ
H O TARA S T E

Art.1 Se aproba rectificarea bugetului local al anului 2020, astfel:
a) - venituri : - cod 42.65.00 suma de 133.715 lei

- cod 04.02.01 suma de -1.000 lei – program actualizat 2020 (406.000 lei)
- cod 04.02.04 suma de -49.000 lei–program actualizat 2020(1.309.000 lei)



- cod 11.02.06 suma de +59.000 lei–program actualizat 2020 (234.000 lei)
- cod 11.02.02. -trim.II suma de : +162.000 lei
- cod 11.02.02. -trim.IV suma de: -162.000 lei

b) - Cheltuieli : - cap. 66.50.50 : aln. 71.01.30 suma de 133.715 lei (proiect de
investitii Construire si dotare dispensar medical in satul Negreni, Comuna Negreni
judetul Cluj”)

- cheltuieli: - cap. 51.01.03 : aln. 20.01.02 suma de +9.000 lei (cheltuieli
materiale privind combaterea si prevenirea raspandirii infectarii cu coronavirusul COVID-19)|

Art.2 Cu ducere la indeplinire se incredinteaza primarul si compartimentul
financiar – contabil al primariei.

Art.3 Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica
Primarului comunei Negreni, celor nominalizati cu ducerea la indeplinire si se comunica
Institutiei Prefectului Judetului Cluj, in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

Nr.12 Consilieri total: 11
Din 24.06.2020 Consilieri prezenţi:11

Votat pentru: 11
Votat contra: -

Abtineri:-

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează - secretarul general al comunei Negreni,
Saracut Marius-Nicolae Secan Radu



R OMAN IA
JUD. CLUJ
PR I M Ă R IACOMUNEI NEGRENI
Compartiment financiar contabil
Nr..1579 /04.05.2020

REFERAT
privind necesitatea rectificarii bugetului local pe anul 2020

Avand in vedere:

1. - Adresa nr. 1034/18.03.2020 catre Ministerului Dezvoltarii Regionale Administratiei Publice si

Fondurilor Europene, cu privire la solicitarea de sume pe anul 2020 prin Programul National de

Dezvoltare locala PNDL pentru realizarea obiectivului de investitii ”Construire si dotare

dispensar medical in satul Negreni, Comuna Negreni judetul Cluj” finantat din bugetul

Ministerului Dezvoltarii Regionale Administratiei Publice si Fondurilor Europene- ;

2. - Anexa nr.4 la Normele Metodologice -Situatie privind necesarul de la Bugetul de Stat pentru

decontarea lucrarilor/serviciilor si a altor cheltuieli pentru obiectivul de investitii ”Construire si

dotare dispensar medical in satul Negreni, Comuna Negreni judetul Cluj” , in baza ctr. De

finantare nr.4044/08.12.2017 ;

3. - Factura Fiscala nr.01216/12.03.2020 -reprezentand Situatie de lucrari nr.2 conform ctr. De

lucrari nr.5/7970/17.12.2018 aferent obiectivul de investitii ”Construire si dotare dispensar

medical in satul Negreni, Comuna Negreni judetul Cluj” ;

4. - Extras de cont -emis de Trezoreria Huedin

Prin urmare propun rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 astfel:

Venituri : in suma totala de 133.715 lei astfel :

- cod 42.65.00 suma de 133.715 lei

Cheltuieli: in suma totala de 133.715 lei astfel :

- cap. 66.50.50 : aln. 71.01.30 suma de 133.715 lei (proiect de investitii Construire si dotare

dispensar medical in satul Negreni, Comuna Negreni judetul Cluj”)

Anexez prezentului referat urmatoarele :

- Adresa nr. 1034/18.03.2020

-Anexa nr.4 la Normele Metodologice

- Factura Fiscala nr.01216/12.03.2020

- Extras de cont -emis de Trezoreria Huedin

CONTABIL

Abrudan Ioana Nela



R OMAN IA
JUD. CLUJ
PR I M Ă R IACOMUNEI NEGRENI
Compartiment financiar contabil
Nr.1796/21.05.2020

REFERAT
privind necesitatea rectificarii bugetului local pe trim.II pe anul 2020

Avand in vedere:
- Adresa nr. CJR_TRZ_1029/22.04.2020 a D.G.R.F.P. Cluj-Napoca -Serviciul Sinteza si

Asistenta Elaborarii si Executiei Bugetelor Locale, emisa in baza Deciziei nr.3215/22.04.2020 a
Directorului General al DGRFP Cluj Napoca, privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a
influentelor sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor
locale, in conformitate cu prevederile art.20-21 din Ordonanata de Urgenta Guvernului nr.50/2020,
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020,

propun rectificarea bugetului local, respectiv actualizarea indicatorilor astfel:
- venituri :

- cod 04.02.01 suma de -1.000 lei – program actualizat 2020 (406.000 lei)
- cod 04.02.04 suma de -49.000 lei–program actualizat 2020(1.309.000 lei)
- cod 11.02.06 suma de +59.000 lei–program actualizat 2020 (234.000 lei)

- cheltuieli:
- cap. 51.01.03 : aln. 20.01.02 suma de +9.000 lei (cheltuieli materiale privind

combaterea si prevenirea raspandirii infectarii cu coronavirusul COVID-19)|

Anexez prezentului referat urmatoarele :
- Adresa nr. CJR_TRZ_1029/22.04.2020 a D.G.R.F.P. Cluj-Napoca -Serviciul Sinteza si

Asistenta Elaborarii si Executiei Bugetelor Locale

CONTABIL
Ec. Abrudan Ioana Nela



R OMAN IA
JUD. CLUJ
PR I M Ă R IACOMUNEI NEGRENI
Compartiment financiar contabil
Nr.2025/10.06.2020

REFERAT
privind necesitatea rectificarii bugetului local pe trim.II pe anul 2020 cu sume defalcate din TVA

pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor

Avand in vedere:
- Adresa nr. CJR_TRZ_1613/04.06.2020 a D.G.R.F.P. Cluj-Napoca -Serviciul Sinteza si

Asistenta Elaborarii si Executiei Bugetelor Locale, emisa in baza adresei nr.473629/04.06.2020 a
Ministerului Finantelor Publice, privind influentele corespunzatoare sumelor defalcate din TVA ptr.
finantarea drepturilor asistentilor personali si indemnizatii, in conformitate cu prevederile art.50 din
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; propun
rectificarea bugetului local, respectiv actualizarea indicatorilor astfel:

- venituri : - cod 11.02.02. -trim.II suma de : +162.000 lei
- cod 11.02.02. -trim.IV suma de: -162.000 lei

Anexez prezentului referat urmatoarele :
- Adresa nr. CJR_TRZ_1613/04.06.2020 a D.G.R.F.P. Cluj-Napoca -Serviciul Sinteza si Asistenta
Elaborarii si Executiei Bugetelor Locale,

CONTABIL
Ec. Abrudan Ioana Nela



R O MAN IA
JUD. CLUJ
PR I M Ă R IA COMUNEI NEGRENI
PRIMAR
Nr.1503/27.05.2020

Către,
CONSILIUL LOCAL NEGRENI

Primarul Comunei Negreni, Manea Dorin Constantin în baza prerogativelor prevăzute de n O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul Administrativ

Vazand raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil nr. nr.1579/04.05.2020 , nr.
1796/21.05.2020 si nr. 2025/10.06.2020, referitor la necesitatea rectificarii bugetului local pe anul 2020 si
proiectul de hotarare intocmit de primarul comunei Negreni, avizat favorabil de catre comisia economica

Tinand cont de:
- Contractul de finantare nr. Contractul de Finanțare nr.4044/08.12.2017 incheiat cu Ministerul

Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice și Fonduri Europene pentru realizarea obiectivului de investitii
„Construire si dotare dispensar medical in satul Negreni, comuna Negreni, judetul Cluj”,

- Adresa nr. 1034/18.03.2020 catre Ministerul Lucrarilor Publice Dezvoltarii si Administratiei cu
privire la solicitarea de sume pe anul 2020 prin Programul National de Dezvoltare locala PNDL pentru realizarea
obiectivului de investitii ”Construire si dotare dispensar medical in satul Negreni, Comuna Negreni judetul Cluj”

- faptul ca aceasta suma nu a fost prevazuta în bugetul initial de venituri și cheltuieli aprobat prin HCL
nr.4/14.02.2020 (cap. 66.50.50 aln. 71),

- Adresa nr. CJR_TRZ_1029/22.04.2020 a D.G.R.F.P. Cluj-Napoca -Serviciul Sinteza si Asistenta
Elaborarii si Executiei Bugetelor Locale, emisa in baza Deciziei nr.3215/22.04.2020 a Directorului General al
DGRFP Cluj Napoca, privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a influentelor sumelor defalcate din
unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, in conformitate cu prevederile art.20-21
din Ordonanata de Urgenta Guvernului nr.50/2020, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020,

- Adresa nr. CJR_TRZ_1613/04.06.2020 a D.G.R.F.P. Cluj-Napoca -Serviciul Sinteza si Asistenta
Elaborarii si Executiei Bugetelor Locale, emisa in baza adresei nr.473629/04.06.2020 a Ministerului Finantelor
Publice, privind influentele corespunzatoare sumelor defalcate din TVA ptr. finantarea drepturilor asistentilor
personali si indemnizatii, in conformitate cu prevederile art.50 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale cu modificările şi completările ulterioare;

- Notificarea primita de la MDRAP Bucuresti cu privire la aplicarea prevederilor OUG nr.28/2013 cu
modificarile și completarile ulterioare

- Dispozitiile nr.65/05.05.2020 si nr.66/21.05.2020 privind necesitatea rectificarii bugetului local pe anul
2020.

- Legea nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020
- dispoziţiile art.49 si 82 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările

şi completările ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 129 alin.(2) lit.b); alin. (3) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind

Codul Administrativ
În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit. a) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

Depun prezentul
PROIECT DE HOTĂRÂRE

Art.1 Se aproba rectificarea bugetului local al anului 2020, astfel:
a)- venituri : - cod 42.65.00 suma de 133.715 lei

- cod 04.02.01 suma de -1.000 lei – program actualizat 2020 (406.000 lei)
- cod 04.02.04 suma de -49.000 lei–program actualizat 2020(1.309.000 lei)
- cod 11.02.06 suma de +59.000 lei–program actualizat 2020 (234.000 lei)
- cod 11.02.02. -trim.II suma de : +162.000 lei
- cod 11.02.02. -trim.IV suma de: -162.000 lei

b)- Cheltuieli : - cap. 66.50.50 : aln. 71.01.30 suma de 133.715 lei (proiect de investitii Construire si
dotare dispensar medical in satul Negreni, Comuna Negreni judetul Cluj”)

-- cheltuieli: - cap. 51.01.03 : aln. 20.01.02 suma de +9.000 lei (cheltuieli materiale
privind combaterea si prevenirea raspandirii infectarii cu coronavirusul COVID-19)|

Art.2 Cu ducere la indeplinire se incredinteaza primarul si compartimentul financiar – contabil
al primariei.

Art.3 Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului comunei
Negreni, celor nominalizati cu ducerea la indeplinire si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Cluj, in
vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

Primar



Manea Dorin Constantin
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