ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
COMUNA GRUMĂZEȘTI
PRIMAR
Nr. 441 RE din 20 ianuarie 2020

ANUNȚ
COMUNA GRUMĂZEȘTI – prin PRIMAR – prof. Constantin MATASĂ, aduce la
cunoștință publică, în conformitate cu prevederile art. 7 alin.(1) din Legea nr.
52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și
completările ulterioare, prin postarea prezentei informări pe site-ul U.A.T.
Grumăzești www.comunagrumazesti.ro, precum și prin afișarea acesteia la Avizierul
instituției de la sediul Primăriei Grumăzești,
și supune dezbaterii publice:
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020
- al cărui inițiator este Primarul Unității Administrativ-Teritoriale

Proiectul de hotărâre astfel inițiat, Referatul de aprobare, precum și Raportul
compartimentului contabilitate-financiar, taxe și impozite din structura aparatului de
specialitate al primarului sunt, de asemenea, posibil a fi accesate și vizualizate la
sediul instituției Primăria U.A.T. Grumăzești, putând fi astfel consultate de către
orice persoană ori entitate interesată.
Propunerile, observațiile și sugestiile, relative la proiectul de hotărâre vizat și
supus dezbaterii publice, pot fi transmise în scris începând cu data afișării –
20.01.2020 și până la data de 03.02.2020 orele 10.00 la sediul Primăriei comunei
Grumăzești, prin comunicarea acestora prin fax 0233786364 sau prin intermediul
adresei de e-mail contact@comunagrumazesti.ro.
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020, este
înscris pe Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului local Grumăzești, programată
a se desfășura în luna februarie 2020.

PRIMAR,

SECRETAR GENERAL DELEGAT AL COMUNEI,

ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
COMUNA GRUMĂZEȘTI
P R I M A R

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului consolidat de Venituri și Cheltuieli
al comunei Grumăzești pe anul 2020

prof. Constantin MATASĂ, primarul comunei Grumăzești, județul Neamț;

Având în vedere dispozițiile legale și normative ale:
- Legii nr. 5/2020 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2020, în forma
actualizată a acesteia;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, în forma actualizată a acesteia;
- Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 5 alin. (2) și art. 32 din H.G. nr. 1183/2012 pentru aprobarea Normelor privind
sistemul de cooperare pentru asigurarea funcției de audit public intern, precum și
prevederile H.C.L. nr.34/31.07.2015 privind aderarea la Acordul de cooperare pentru
organizarea și exercitarea activității de audit public intern nr. 1431/15.12.2016, cu
modificările aduse prin Actul adițional nr. 1/30.01.2017, Actul adițional nr.
2/30.06.2017, Actul adițional nr. 3/10.11.2017, Actul adițional nr. 4/30.01.2018, Actul
adițional nr. 5/28.03.2018, Actul adițional nr. 6/07.05.2018, Actul adițional nr.
7/16.07.2018, Actul adițional nr. 8/05.12.2018, Actul adițional nr. 9/30.01.2019, Actul
adițional nr. 10/19.04.2019, precum și Actul adițional nr. 11/09.12.2019;
- Adresa nr. 1151/14.01.2020 a Administrației Județeană a Finanțelor Publice Neamț
privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale și a sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe
venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2020 și estimările pentru perioada
2021-2023;
- Adresa nr. 1407/16.01.2020 a Administrației Județeană a Finanțelor Publice Neamț
privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor
pentru anul 2020 și estimările pentru perioada 2021-2023;
Analizând Raportul de specialitate elaborat la nivelul Compartimentului
Financiar-Contabil, Impozite și Taxe din structura aparatului de specialitate al
primarului înregistrat la nr. 438 RE din 20.01.2020, la care sunt atașate adresele și
anexele la care anterior s-a făcut expresă referire;
Examinând Raportul de aprobare al primarului U.A.T., vizând proiecția bugetară
pentru anul în curs, înregistrat la nr. 439 RE din 20.01.2020;
Luând act de Anunțul evidențiat în scriptele de evidență ale instituției la nr.
441 RE din 20 ianuarie 2020, prin care se aduce la cunoștință și se supune dezbaterii

publice proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al U.A.T. pentru anul
2020;
Văzând rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și b) și alin. (4) lit. a),
art. 139 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificările ulterioare;
Formulează prezenta:

P R O P U N E R E
Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al U.A.T. Grumăzești pentru
anul 2020 – Anexa nr. 1 la prezentul act administrativ, după cum urmează:
a) venituri în sumă de 6628 mii lei, la care se adaugă excedentul anului 2019 în
sumă de 316 mii lei, rezultând un total cifrat la valoarea de 6944 mii lei, potrivit
Anexei nr. 1 a prezentului act administrativ, parte integrantă a acestuia;
b) pentru secțiunea de funcționare: venituri în sumă de 6628 mii lei, sume
utilizate din secțiunea de funcționare în secțiunea de dezvoltare, Cap. 37.02 în sumă
de 165 mii lei;
c) cheltuieli în sumă totală de 6944 mii lei, pentru secțiunea de funcționare în
sumă de 6463 mii lei;
d) pentru secțiunea de dezvoltare s-a stabilit la partea de venituri suma de 481
mii lei, iar la partea de cheltuieli suma de 481 mii lei;
e) cheltuieli salariale, conform Anexei nr. 3 a prezentei hotărâri, parte
integrantă a acesteia.
Art. 2. Se aprobă Lista obiectivelor de investiții pentru anul 2020, potrivit
consemnărilor inserate în conținutul Anexei nr. 2 a prezentului act administrativ,
parte integrantă a acestuia.
Art. 3. Se aprobă Programul anual al achizițiilor publice finanțate din bugetul
local pentru anul 2020, potrivit consemnărilor inserate în conținutul Anexei nr. 4 a
prezentului act administrativ, parte integrantă a acestuia.
Art. 4. Se aprobă asigurarea fondurilor necesare desfășurării activității de
audit public intern în sistem de cooperare pentru exercițiul bugetar al anului 2020
aferent Direcției de audit public intern din cadrul Filialei Județene Neamț a
Asociației Comunelor din România, contribuțiile lunare datorate fiind stabilite în baza
Acordului de cooperare nr. 1431/15.12.2016, cu modificările aduse de Actul adițional
nr. 1/30.01.2017, Actul adițional nr. 2/30.06.2017, Actul adițional nr. 3/10.11.2017,
Actul adițional nr. 4 din 30.01.2018, Actul adițional nr. 5 din 28.03.2018, Actul
adițional nr. 6 din 07.05.2018, Actul adițional nr. 7 din 16.07.2018, Actul adițional nr.
8 din 05.12.2018, Actul adițional nr. 9 din 30.01.2019, Actul adițional nr. 10 din
19.04.2019, Actul adițional nr. 11 din 09.12.2019, astfel:
- cheltuielile salariale, inclusiv cheltuielile cu deplasările auditorilor interni –
31.338 lei/an,
- cheltuielile pentru pregătirea profesională a auditorilor interni - 780 lei/an,
- cheltuielile de bunuri și servicii – 2.082 lei/an,
- cotizație anuală A.Co.R. inclusiv Casa Comunelor – 1.500 lei/an.

Total cheltuieli – 35.700 lei/an.
Art. 5. Se aprobă fondul de rezervă pentru anul 2020 în sumă de 2 mii lei.
Art. 6. Primarul U.A.T., prin intermediul personalului din structura
compartimentului financiar-contabl, impozite și taxe al aparatului de specialitate, vor
asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului act administrativ.
Art. 7. Secretarul general delegat al comunei va asigura comunicarea
prezentului act administrativ la nivelul autorităților și instituțiilor publice interesate,
precum și aducerea sa la cunoștință publică, prin intermediul personalului din cadrul
compartimentului Monitorul oficial local din structura aparatului de specialitate al
primarului, care va realiza și efectiva sa inserare la nivelul site-ului
www.comunagrumazesti.ro.

I N I Ț I A T O R:
PRIMAR,

Avizat pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL DELEGAT,

ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
COMUNA GRUMĂZEȘTI
P R I M A R

Nr. 439 RE/20.01.2020

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere, Raportul de specialitate al Compartimentului FinanciarContabil, Taxe și Impozite nr. 438 RE din 20.01.2020, ținând cont de art. 48 și art. 49
alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare.
Având în vedere Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020; Adresa nr.
1151/14.01.2020 a Administrației Județeană a Finanțelor Publice Neamț privind
repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale și a sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2020 și estimările pentru perioada 2021-2023;
Adresa nr. 1407/16.01.2020 a Administrației Județeană a Finanțelor Publice Neamț
privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor
pentru anul 2020 și estimările pentru perioada 2021-2023.
În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și b) și alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3)
lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
cu modificările ulterioare, supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local
Grumăzești, proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri
și cheltuieli al U.A.T. Grumăzești pe anul 2020.

Întocmit,
PRIMAR,

