
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA LELICENI 
CONSILIUL LOCAL LELICENI 
 

      HOTĂRÂRE nr. 7/2020 
pentru  aprobarea bugetului local pe anul 2020 şi, estimările pe anii 2021 - 2023 

   
 
Consiliul Local Leliceni, 
 
 Întrunit în şedinţa ordinară la data de 19 februarie 2020, convocată prin 
Dispoziţia nr. 46/2020 a primarului comunei dl. Keresztes Balazs, la sediul 
primăriei; 
          Luând act de: 
- Referatul de aprobare nr. 8 din 21.01.2020 la proiectul de hotărâre privind 
aprobarea bugetului local al comunei Leliceni şi pe anul 2020, prezentat de către 
Primarul comunei Leliceni; 
- Raportul compartimentului financiar contabil, impozite şi taxe înregistrat sub nr. 
23 din 17.02.2020; 
 

Analizând: 
- prevederile Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020; 
- O.U.G. nr.88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru 
îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
- Hotărârea Consiliului Local Leliceni nr.60/2019 privind stabilirea impozitelor și 
taxelor locale în comuna Leliceni, pentru anul fiscal 2020; 
- Raportul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 
Leliceni. 
- Publicarea proiectului de hotărâre prin afişare la sediu pe tabela de afişaj, 
proces verbal de afişare înregistrat sub Nr. 218/21.01.2020; 
- nu au fost formulate contestaţii legate de proiectul de hotărâre în termen 
legal conform alin.(3) al art.39 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale; 
- votarea bugetului conform prevederilor art.39 alin.(5) din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale.  
- Adresele: 

- 75/2020 înaintată de Școala Gimnazială Nagy Istvan din Misentea, 
înregistrată sub nr.487/2020; 

- Decizia nr.1/2020 emisă de Direcţia Generală Regională a Finanţelor 
Publice Braşov, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita, 
înregistrată sub nr.149/2020; 



- Decizia nr.2/2020 emisă de Direcţia Generală Regională a Finanţelor 
Publice Braşov, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita, 
înregistrată sub nr.438/2020; 

-  nr.1217/2020 înaintată de Direcţia Generală Regională a Finanţelor 
Publice Braşov, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita, 
înregistrată sub nr.458/2020; 

- nr.2355/2020 înaintată de Consiliul Județean Harghita, , înregistrată sub 
nr.393/2020; 

  
Având în vedere Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi Normele metodologice de aplicare a Legii nr.448/2006; 

 
Cu respectarea prevederilor: 

- Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările 
ulterioare, H.G. nr.1/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr.227/2015 – Codul fiscal; 
- Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Art.9 pct.3 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg 
la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997; 
- Prevederile Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Art.6 si art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică şi ale Legii nr.24/2002 privind normele de tehnică legislativă; 
 

În temeiul art. 129 alin (1), alin (2) lit b) și alin. (4) lit. a), art.135 alin.(8), 
art. 139 alin. (1) și alin.(3) lit.a), art.154 alin.(1) și rt. 196 alin (1) lit. a) din 
Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ  
 

 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă bugetul general consolidat al comunei Leliceni, în sumă de 

3.960,90 mii lei la capitolul de venituri şi, 4.188,53 mii lei la capitolul de 
cheltuieli, conform Anexei nr.1. 

Art.2. Se aprobă estimările bugetare pe anii 2021-2023 astfel: 
- Bugetul general consolidat estimat pe anul 2021 este de  2.701,00 mii lei 

atât la parte de venituri cât la partea de cheltuieli din care, bugetul local 
este de 2.690,00 mii lei, atât la parte de venituri cât şi la partea de 
cheltuieli, iar bugetul de venituri proprii şi subvenţii este de 11,00 mii 
lei, atât la parte de venituri cât şi la partea de cheltuieli; 



- Bugetul general consolidat estimat pe anul 2022 este de 2.571,00 mii lei  
atât la parte de venituri cât la partea de cheltuieli din care, bugetul local 
este de 2.560,00 mii lei, atât la parte de venituri cât şi la partea de 
cheltuieli, iar bugetul veniturilor  proprii şi subvenţii este de 11,00 mii lei 
atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli; 

- Bugetul general consolidat estimat pe anul 2023 este de 2.571,00 mii lei 
atât  la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli din care, bugetul 
local este de 2.560,00 mii lei atât la parte de venituri cât la partea de 
cheltuieli, iar bugetul veniturilor  proprii şi subvenţii este de 11,00 mii 
lei, atât la parte de venituri cât şi la partea de cheltuieli; 

 
Art.3. Se aprobă bugetul local detaliat, pe capitole, subcapitole, titluri, 

articole şi alineate în sumă de 3.949,90 mii lei, la partea de venituri şi 4.166,53 mii 
lei, la partea de cheltuieli, din care la secţiunea de funcţionare s-a alocat suma de 
2.828,90 mii lei, iar la secţiunea de dezvoltare s-a alocat suma de 1.337,63 mii lei, 
conform anexei nr.2.  

Art. 3.1 Se aprobă excedentul bugetar pe anul 2019 în suma totală de 216,63 
mii lei, conform anexei nr. 2. 

Excedentul bugetar alocat pe umătoare capitole. 
- cap.67.02.307.58.04.03 Camine culturale- Amenajare teren aferent casei 

de cultură în valoare de 110,mii lei. 
- cap.70.02.06.71.01.01 Iluminat public-Modernizarea iluminatului public 

în valoare de 50,00 mii lei. 
- cap.51.02.01.03.71.01.01 Autorități executive-Amenajare teren aferent 

sediul primăriei în valoare de 56,63 mii lei. 
Art.4. Se aprobă bugetul de venituri proprii şi subvenţii al Şcolii Gimnaziale 

„Nagy Istvan” Misentea pe anul 2020 la partea de venituri în sumă de 11,00 mii lei 
şi, la partea de cheltuieli în sumă de 22,00 mii lei – secțiune de funcționare,  
conform anexei nr.3. 

Art. 4.1. Se aprobă excedentul în suma totală de 11,00 mii lei din anul 2019 
la partea de venituri proprii și subvenții al Şcolii Gimnaziale „Nagy Istvan” 
Misentea,conform anexei nr.3 

Excedentul bugetar este  alocat la capitol 65.02.E.401.20.01.30 Invătământ- 
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare în valoare de 11,00 mii lei. 

Art.5. Se aprobă lista de investiţii pentru anul 2020 în sumă de  1.337,63 mii 
lei din bugetul local, conform anexei nr.4; 

 
Art.6. Se aprobă numărul  de personal permanent şi temporar şi fondul de 

salarii de bază, conform anexei nr.5. 
 
Art.7. Se aprobă bugetul Şcolii Gimnaziale „Nagy Istvan” Misentea, 

finanţat din bugetul local în sumă de 123,00 mii lei, din care la secţiunea de 
funcţionare s-a alocat suma de 123,00 mii lei, la secţiunea de dezvoltare 0 mii lei, 
la cheltuieli de personal s-a alocat suma de 0 mii lei, iar la cheltuieli cu bunuri şi 
servicii s-a alocat suma de 123,00 lei, conform datelor din anexa nr.2. 
 

Art.8. Se aprobă alocarea de fonduri pentru desfăşurarea evenimentelor 



cultural-sportive, conform anexei nr.6. 
 

Art.9. Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.10. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează 

primarul comunei Leliceni, precum şi Compartimentul contabilitate-finanţe, 
impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

 
 

Art.11. Aducerea la cunoştinţă publică se va face prin afişare la sediul 
Primăriei Leliceni, prin grija secretarului. 

 
Art.13. Prezenta se comunică cu: 
- Primarul comunei Leliceni, d-l Keresztes Balázs; 
- Instituţia Prefectului-Judeţul Harghita; 
- Agenția Județeană a Finanțelor Publice Harghita; 
- Compartiment contabilitate-finanţe, impozite şi taxe. 

 
 
 
 
 

 
Leliceni, la data de 19 februarie 2020 

 
 
           Președinte de ședință,                           Contrasemnează pentru legalitate, 
              Sándor Ferenc            delegat cu atribuții de secretar general al comunei, 
                                                                                     Kedves Ibolya 
   
 

 

 

 

 

 

 

 
Nr.7 
 
Adoptată în ședința din data de 19 februarie 2020 
Cu un număr de 10 voturi din numărul total de 10 consilieri locali în funcție 
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