ROMANIA
JUDETUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI FRUMUSANI

Nr.129/26.03.2020

PROIECT DE HOTARARE
privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli
al Comunei Frumușani pentru anul 2020
Consiliul Local al Comunei Frumușani, Jud. Călărași, întrunit in ședință „de îndată”
astăzi 26.03.2020
Având in vedere:
- Referatul nr.127/26.03.2020 al D-nei Tone Corina Anișoara, contabila Primăriei
Comunei Frumușani, prin care se propune rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al
Comunei Frumușani pentru anul 2020;
- Raport de fundamentare nr.128/26.03.2020 al D-lui Duta Paul, Primarul Comunei
Frumușani, prin care se propune rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei
Frumușani pentru anul 2020;
- Proiectul de hotărâre nr. 129/26.03.2020 inițiat de Primarul Comunei Frumușani, Dl.
Duță Paul;
- Dispozițiile H.C.L. nr.15/20.02.2020 privind alegerea Președintelui de Ședință;
- Prevederile art.19 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările si completările ulterioare;
- Prevederile art.129 alin.4 lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art.136, alin.1, și al art.243 alin.1 lit.a din O.U.G nr.57/2019 privind Codul
Administrativ

PROPUN:
Art.1 Începând cu data prezentei hotărâri sa se aprobe rectificarea bugetului local de
venituri si cheltuieli al Comunei Frumușani pentru anul 2020, conform anexei, parte integranta
a prezentei hotărâri.
Art.2 Compartimentul Financiar-Contabil al Primăriei Comunei Frumușani va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica instituțiilor şi persoanelor interesate ṣi se aduce
la cunoștință publică prin afișare și pe site-ul instituției, prin grija serviciilor de specialitate
competente.
Aducerea la cunoștință publica se face prin afișare publica la sediul Primăriei
Comunei Frumușani.

Primar
DUTA PAUL
…………………….

Avizat Secretar General
BONCIU-ZANFIRACHI MARIUS
………………………….
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Anexa la Hotărârea nr.______/___________

VENITURI
Nr.crt
1.

Denumire indicator

Total an

Trim I

210.265

210.265

210.265

210.265

Denumire indicator

Total an

Trim I

Capitolul 65.02.03.02 Învățământ primar
71.03 Cheltuieli de capital
660208-710101 Servicii de sănătate publica
cheltuieli de investiții
510103 Autorități publice 200130 Alte bunuri
si servicii pentru întreținere si funcționare
610250 Alte cheltuieli in domeniul ordinii
publice si siguranței naționale 200130 Alte
bunuri si servicii pentru întreținere si
funcționare
TOTAL

153.890

153.890

56.375

56.375

-10.000

-10.000

10.000

10.000

210.265

210.265



Finantarea programului de dezvoltare
locala 42.02.65
TOTAL

CHELTUIELI
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.

PRIMAR
DUTA PAUL

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
Cons.Sup. Tone Corina Anisoara
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ROMANIA
JUDETUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL FRUMUSANI
NR.127/26.03.2020
RAPORT DE SPECIALITATE
Având in vedere:
- Prevederile art.19 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările si completările ulterioare;
- Prevederile art.129 alin.4 lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
Subsemnata Tone Corina Consilier Sup. in cadrul Compartimentului Financiar Contabil
al comunei Frumușani județul Călărași propun Consiliului local Frumușani rectificarea
Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020, conform anexei prezentate, reprezentând:

VENITURI
 Finanțarea programului de dezvoltare locala 42.02.65 se majorează cu suma de 210.265
lei dupa cum urmeaza:
 finanțarea proiectului “Reabilitare si modernizare școala primara Frumușani din
comuna Frumușani judetul Călărași suma de 33.734 lei
 finanțarea proiectului “Reabilitare si modernizare școala primara Pădurișu din comuna
Frumușani judetul Călărași suma de 120.156 lei
 finanțarea proiectului “Construire Unitate Sanitara in Comuna Frumușani, Judetul
Călărași suma de 56.375 lei
CHELTUIELI
 Capitolul 65.02.03.02 Învățământ primar 71 .03 Reparații capital aferente activelor
fixe se majorează cu suma de 153.890 lei astfel :
- proiect “Reabilitare si modernizare școala primara Frumușani din comuna
Frumușani judetul Călărași” suma de 33.734 lei si pentru
- proiect „Reabilitare si modernizare școala primara Pădurișu din comuna
Frumușani judetul Călărași” suma de 120.156 lei
 Capitolul 660208-710101 Servicii de sănătate publica cheltuieli de investiții se
majoreaza cu suma de 56.375 lei pentru proiectul “Construire Unitate Sanitara in
Comuna Frumușani, Județul Călărași”
 Capitolul 510103 Autorități publice 200130 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si
funcționare se micșorează cu suma de 10.000 lei
 Capitolul 610250 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale
200130 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare se majoreaza cu suma de
10.000 lei
Pentru considerentele expuse mai sus, consider oportun si justificata aprobarea
proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei
Frumușani pentru anul 2020.
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
Cons.Sup. Tone Corina Anișoara

3

ROMANIA
JUDETUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL FRUMUSANI
NR. 128/26.03.2020
RAPORT DE FUNDAMENTARE
Subsemnatul Duta Paul primar al comunei Frumușani județul Călărași propun
Consiliului Local Frumușani rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020, in
vederea creditării diverselor cheltuieli aferente programului PNDL respectiv a echilibrării
surselor de venit si cheltuieli.
De asemenea, pun in discuție necesitatea aplicării dispozițiilor Hotărârii Comitetului
Local pentru Situații de Urgență Frumușani nr.1 din 18.03.2020 si nr.2 din 23.03.2020 privind
stabilirea măsurilor ce se vor lua la nivelul Comunei Frumușani pe perioada stării de urgență și
a unor măsuri suplimentare în vederea prevenirii răspândirii și gestionării infecției cu SARSCoV-2 (COVID-19) in sensul alocării de fonduri pentru ajutorarea persoanelor si familiilor
defavorizate aflate in carantina, respectiv a bătrânilor peste 65 de ani, fără susținători si ajutor,
VENITURI
 Finanțarea programului de dezvoltare locala 42.02.65 se majorează cu suma de 210.265
lei dupa cum urmeaza:
 finanțarea proiectului “Reabilitare si modernizare școala primara Frumușani din
comuna Frumușani judetul Călărași’cu suma de 33.734 lei
 finanțarea proiectului “Reabilitare si modernizare școala primara Pădurișu din comuna
Frumușani judetul Călărași’ cu suma de 120.156 lei
 finanțarea proiectului “Construire Unitate Sanitara in Comuna Frumușani, Judetul
Călărași’ cu suma de 56.375 lei
CHELTUIELI
 Capitolul 65.02.03.02 Învățământ primar 71 .03 Reparații capital aferente activelor
fixe se majorează cu suma de 153.890 lei astfel :
- proiect “Reabilitare si modernizare școala primara Frumușani din comuna
Frumușani judetul Călărași” suma de 33.734 lei si pentru
- proiect „Reabilitare si modernizare școala primara Pădurișu din comuna
Frumușani judetul Călărași” suma de 120.156 lei
 Capitolul 660208-710101 Servicii de sănătate publica cheltuieli de investiții se
majoreaza cu suma de 56.375 lei pentru proiectul “Construire Unitate Sanitara in
Comuna Frumușani, Județul Călărași”
 Capitolul 510103 Autorități publice 200130 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si
funcționare se micșorează cu suma de 10.000 lei
 Capitolul 610250 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si siguranței naționale
200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare se majoreaza cu suma de
10.000 lei.
Pentru considerentele expuse mai sus, supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Frumușani pentru anul 2020.
PRIMAR
DUTA PAUL
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