
ROMANIA
JUDETUL GORJ
coMUNAnArngu

PROIECT DE HOTARARE

sotAnA,nn
privindvalidareaDispozilieiPrimaruluicomuneiBSleqti,judefulGorj

nr.753124 decembrie 2019 piivind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

pe anul 2019

Consitiul Local al comunei Bileqti, judetul GORJ;

Av6nd in vedere:
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Balesti;

- Raportul de spicialitate intocmit de Serviciul economic;

-Prevederileart,|2g,alin.2,lit.b),alin.4,lit.a)dinordonantadeUrgentanr.5T/20|9
privind codul Administrativ, cu modificdrile si completarile ulterioare ;

-Prevederileart.S2,a|in.|dinLegeanr,2T3l2006privindfinanlelepublicelocale'cu
modificdrile si completdrile ulterioare;

- Dispozi{ia irimarului .o*utt"i B6leqti, judelul Gotj w'753/24 decembrie 2019

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019; , .

-H.G.nr.97|/201gp'iui"aalocareauneisumedinFondulderezewabugetarala
dispozitia Guvemului, priazut in bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unitati

administrativ teritoriale si Adresa m.CiC-tZtZZlll2t.l2.2019 transmisa de Administrafia

Judeleand a Finan{elor Publice Gorj;
_ Rapoartele ae uvirii at" iomisiilor de specialitate din cadrul consiliului local al

comunei Bdleqti;

in temeiul art.l3g, alin.3, lit.a) si art'196, alin'1) din O1!ory11a de UrgenJd a

Guvemului nr. 5712019 p;i"iri Coiul Administrativ, cu modific6rile si completdrile

ulterioare;

nor.LnAgrn:

Art.l. - Se valideaz6 Dispozilia Primarului comunei Bilegti, judepl Gorj, nr.753i2-l

decembrie 2019 privind rectifrcarea |ugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019'

Art.2, (1)- p."r.ntu frotarAre se c-omunicd' prin grija sryttt"ylti' Primarului comunei

nafegtffitituliei Prefectului - ruDETUL COnf, eOmmistrafiei Judelene a Finantelor

FuOfir. Gorj 9i se uu uau".-iu .unogtintd publicd prin afi'are la sediul primariei si publicare

oe site-ul www.balesti.ro .



(2)- Cu duc erea Ia

ordonatorul principal de credite
al Primarului comunei Bdlegti.

indeplinire a prevederilor prezentei hotdrdri
si Serviciul economic din cadrul aparatului

se inslrcineazd
de specialitate

INITIATOR PROIECT,

MADALIN

AVIZAT PENTRU ITATE,
SECRET

CONSTAi\TIN I BALDOVIN



ROMANIA
JI]DETUL GORJ
COMUNABALE$TI
PRIMAR.

REFERAT DE APROBARE
privind validarea Dispoziliei Primarului comunei Bdleqti, jude{ul Gorj

nr.753124 decembrie 2019 privindrectifi.#;;Ou*"*t"i de venituri si cheltuieli

Primarul comunei Balesti, judetul Gorj, domnul jr. I-NGUREANU MADAIIN-ION, in
baza drepturilor si atributiunilor conferite de art. 136, alin.(1) din OUG nr. 5712019 privind
Codul Administrativ, supun spre analiza si dezbatere Consiliului Local Balesti intrunit in
sedinta ordinara publica proiectul de hotarare privind validarea Dispoziliei Primarului
comunei B6leqti, judelul Gorj w.753/24 decembrie 2019 privind rectificarea bugetului de

venituri si cheltuieli pe anul 2019.
Proiectul de hotarare se incadreaza in prevederile art.l29, alin.2, lit.b), alin.4, lit.a) din

Ordonanta de Urgenta w. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificdrile si

completdrile ulterioare, H.G. nr. 971/2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva
bugetara la dispozitia Guvemului, prevanrt in bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele

unitati administrativ teritoriale, potrivit Adresei nr.GJG-TZ/2311123.12.2019 transmisa de

Administralia Judeleani a Finanfelor Publice Gorj si art.82, alin.l din Legea nt.273/2006
privind finantele publice locale, cu modificdrile si completdrile ulterioare, potrivit carora,

"(1) Cu sumele aprobate prin hotdrdre a Guvemului, din fondurile de rczewd bugetard qi de

intervenlie la dispozilia Guvemului, precum qi cu alte sume alocate de la bugetul de stat sau

retrase prin acte normative se majoreazE, respectiv se diminueazd bugetele locale prin
dispozilie a autorit5lii executive, potrivit legii, urm6nd ca la prima qedinld a autoritAfli
deliberative sd se valideze modificdrile respective."

Potrivit H.G. nr. 971/2019 s-a aprobat suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru

echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2019 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia

Guvemului prevazvt in bugetul de stat pe anul 2019 pentru judetul Gorj, comunei Balesti i
s-a alocat suma de 240 mii lei pentru plata unor cheltuieli, suma ce a influentat prevederile

trim. IV 2019.lnacest sens s-au dispus masurile necesare pentru aplicarea HG nr. 97112019

prin emiterea Dispozitiei w.753/2019, supusa validarii consiliului local potrivit legislatiei

in vigoare.
Avand in vedere cele precizate solicit aprobarea prezentului proiect asa cum a fost

initiat, avand in vedere faptul ca acesta se incadteaza in dispozitiile legale .

{

ir\.

\..

Jr.



ROMANIA
JUDETUL GORJ
PRIMARIA COMUNEI BALE$TI
SERVICIUL ECONOMIC

RAPORT DESPECIALITATE
la Proiectul de hotdrdre privind validarea Dispoziliei Primarului comunei Bdlegti,

judetul GorJ rr.753/24 decembrie 2019 privind rectificarea bugetului de venituri si
cheltuieli peanul 2019

Serviciul economic din cadrul UAT comuna Balesti a procedat la verificarea
proiectului de hotarare initiat de catre primarul comunei Balesti, jr. Ungureanu Madalin-Ion
si a constatat ca acesta se incadreaza in prevederile legale, respectiv H.G. nr. 971/2Q19
privind alocarea unei sume din Fondul de rezewa bugetara la dispozitia Guvernului,
prevazut in bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unitati administrativ teritoriale,
potrivit Adresei nI.GJG-TZ/2311123.12.2019 transmisa de Administralia Judeleand a

Finan{elor Publice Gorj si art.82, alin.l din Legea nr.27312006 privind hnanlele publice
locale, cu modificdrile si completdrile ulterioare, potrivit carora, "(1) Cu sumele aprobate
prin hotdrdre a Guvemului, din fondurile de rezervd bugetard gi de intervenfie la dispozi{ia
Guvemului, precum gi cu alte sume alocate de la bugetul de stat sau retrase prin acte
normative se maj oreaz6, respectiv se diminueazd bugetele locale prin dispozilie a autoritefli
executive, potrivit legii, urmdnd ca la prima gedinfd a autoritdlii deliberative sd se valideze
modificdrile respective."

Fa{6 de cele prezentate mai sus, SERVICIUL ECONOMIC din cadrul aparatului de

specialitate al Primarului comunei, raporteazd Consiliului Local al comunei Bdlegti intrunit
in gedinta ordinard publicd cd proiectul de hotdrdre iniliat indeplinegte condiliile de form6,
conlinut gi legalitate gi propune adoptarea acestuia in forma prezentatd de iniliator.

SEF SERVICIU ECONOMIC,
NICOLESATJ\PIRIDON

J)l/U



ROMANIA

JUDETUL GORI

PRtMAR|A COMUNEI BALESTI

PRIMAR

DlsPozlilA NR. 753

privindrectificareabugetuluidevenituri'icheltuie|ipeanu|2019

Primarul comunei BSlesti, domnul jurist Ungureanu Middlin-lon:

Av6ndin vedere:

-ref e ratu I nr. 20904 / 24.t2.20L9 al Se rvi ci u I u i E co no m i c;

-adresa A.J.F.P. Gorj GJG-12/23IU23.12.2019 prin care se comunici suplimentarea cu

24O.OOO lei a sumelor defalcate din taxa pe valoare addugatd pentru echilibrarea

bugetului local, conform H.G. 97 7/ 2019;

-H.G.g7t/21t9 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervi bugetari, la dispozilia

Guvernului, prevdzut in bugetul de stat pentru anul 2019, pentru unele unitili

ad min istrativ-teritoria le;

in temeiul disp.art. 196 alin (1), b gi art.24O din ORDONANTA DE URGENJA nr. 57

din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

DISPUN:

Art. 1. Se aprobd rectificarea bugetului local cu suma d'b 240.000 lei, conform anexei,

care face parte integrantd din prezenta dispozilie.

Art. 2. prezenta Dispozitie va fi supusd spre aprobare Consiliului local al comunei BileSti

in prima gedin!5 a acestuia din anul 2020.

Art. 2. Serviciul Economic, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei

86lesti, va aduce la indeplinire prevederile din prezenta dispozilie'

Art.3. Dispozilia va fi transmiid celor interesali de citre secretarul comunei, prin grija

Compartimentului Secretariat $i Informatii in Interes Public'

Dati ast; zi, 24.12.2019

Primar,
J u rist, ,,U' 5lin-lon Contrasemneaza P u lega litate

Secretar gene

Jurist, Baldov nstantin Cristi



Anexa la Dispozitia primarului nr. i 5b /24.12.2Q19
bcC

TDJUMIREA INDICATORILOR Cod indicator

Prevederi inainte de
recfificare

(u
L(!
,9{
(J
oE

Prevederi dupd
rectificare

Total an Trim IV Total an Trim IV

Venituri secfiunea de funcfionare
sr-'E ffilcde din TvA pentru

cchilihil€a bugetelor locale rr.02.06
4.900,00 1.530,00

240,00
5.140,00 1.770,00

Total venituri 22.233,50 -8,25 240,00 22.473.50 231,75

Cheltuieli

DENI IMIRF,A INDI(-ATOR II OR Cod indicator
Prevederi lnainte de H E*p 3 a

Prevederi dupd

Total an Trim IV Total an Trim IV
Cheltuieli secfiunea de funcfionare

CAPITOL:54.02
TOTAL CHELTUIELI 001 979,50 24L,OQ 240,00 l2lg,50 481,00
Nte cheltuieli 81.02.05 514,00 241,00 240,00 754,00 481,00

TOTAL cheltuieli 22.888,76 -8,25 240,00 23.129,76 231,75
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