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ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA LELICENI 
CONSILIUL LOCAL LELICENI 

  
HOTĂRÂRE  Nr. 16/2020 

Pentru rectificarea bugetului local pe trimestrul II pe anul  2020, al comunei 
Leliceni  

   
Consiliul Local al comunei Leliceni,  
 

Întrunit în şedinţa ordinară la data de 21 mai 2020 convocată prin Dispoziţia 
nr. 71/2020, emisă de primarul comunei dl. Keresztes Balázs la sediul primăriei 
Leliceni; 

Având în vedere: 
- Proiectul de hotărâre nr. 25/2020 privind aprobarea rectificării bugetului 

local al comunei; 
- Referatul de aprobare înaintat de primarul comunei, înregistrat sub nr.    

26/2020 privind rectificarea bugetului local; 
- Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului 

propriu al primarului; 
- Avizul favorabil al comisiei pentru activități economico-financiare, juridică 

și de disciplină; 
- Adresa Consiliului Județean Harghita nr.8336/2020 privind alocarea sumei 

de 25 mii de lei pentru organizarea și funcționarea serviciilor de pază 
comunală; 

- Decizia nr.6/2020 a șefului Administrației Județeană a Finanțelor Publice 
Harghita  privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată 
și din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale și sumele 
alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit de 65% respectiv 15% 
pentru Consiliul Județean pe anul 2020;  

- Adresa nr.2020/2020 a Administrației Județeană a Finanțelor Publice 
Harghita – Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică Harghita 
privind influențele aprobate pentru comuna Leliceni; 

- Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.122/2020 privind repartizarea 
unităților administrativ-teritoriale a sumelor din fondul la dispoziția 
Consiliului Județean Harghita, constituit din cota de 6% din impozitul pe 
venit pe anul 2020; 

Ținând cont de: 
- Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- discutiile purtate in cadrul ședintei; 
Cu respectarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 
elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art.88, art.129 alin.(1) și alin.(2) lit.b, alin.(4) lit.a, 

art.137 alin.(1), art.139 alin.(1) și alin.(3) lit.a și art. 196 alin.(1) lit.a din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
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                                              H O T Ă R Â Ş T E:  
 

Art.1 Se aprobă rectificarea  bugetului local al comunei Leliceni, aprobat 
pentru anul 2020 conform următoarelor: 
 
1.Se aprobă majorarea bugetului local la partea de venituri, după cum urmează. 
     - la cap.04.02.05 Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean    25 000 lei 
 
2. Se aprobă majorarea bugetului local la partea de cheltuieli,după cum urmează. 
      - la cap.61.02.50 sub.cap.20.01.30  Alte cheltuieli in domeniul ordinii publicii și  
                                                                                     siguranța națională                          25 000 lei 
 
3.Sume alocate din cote defalcate din impozitulpe venit de 65% cod.04.02.01                -1 000 lei 
 
4.Sume alocate din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea  
                                                           bugetelor locale cod.04.02.04                                    -16 000 lei  
 
5.Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea  
                                                          bugetelor locale cod.11.02.06                                      32 000 lei 
 
6.Se aprobă majorarea bugetului local la partea de cheltuieli după cum urmează 
         -la cap.68.02.502 sub.cap.10.01.01                                                                               15 000 lei 
 
7.Se aprobă folosirea Fondului de rezervă bugetară cuprinsă în buget inițial 
                                  -  de la cap.54.02.05 sub.cap.50.04                                                      - 15 000 lei 
                                      la cap.51.02.103.sub.cap.20.01.03 Autorități executive                   15 000 lei 
 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează primarul 
comunei Leliceni, Dl. Keresztes Balázs și Compartimentul contabilitate-finanţe, 
impozite şi taxe.       

Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică prin grija secretarului și 
se comunică  

- Primarului comunei Leliceni  
- Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita. 
- Administrației Județene a Finanțelor Publice Harghita 
- Compartimentului contabilitate-finanţe, impozite şi taxe. 

 
     
Preşedinte de şedinţă                  Contrasemnează pentru legalitate, 
       Consilier                               Secretarul general al comunei 

      Demes Elemér                                          Molnár Szidonia 
 
 
 

 
 
 

 
 

Nr.16 
Adoptată în ședința din data de 21 mai 2020 
Cu un număr de 10 voturi din numărul total de 10 consilieri locali în funcție 
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