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                                                                  Hotărârea a fost adoptată cu 

                                               votul a 19 consilieri  

        

    HOTĂRÂREA NR.420 

privind modificarea si completarea art.4 al H.C.L. nr. 370/24.09.2020 privind 

rectificarea bugetului local cu suma de 900,0 mii lei reprezentând sume defalcate din 

TVA pentru echilibrarea bugetelor locale alocate din Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020 

 
         Consiliul Local al municipiului Husi,judetul Vaslui ; 

           Având în vedere: 

• Referatul  Directiei Economice nr.23575 din 11.11.2020 ; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr. 23576  din 

11.11.2020 privind modificarea si completarea art.4 al H.C.L. nr. 370/24.09.2020 

privind rectificarea bugetului local cu suma de 900,0 mii lei reprezentând sume 

defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale alocate din Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020; 
• Raportul Direcţiei Economice nr. 23577 din 11.11.2020 ; 

• Avizul  Comisiei  juridice  şi de disciplină, pentru administraţie publică  

locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

• Avizul  Comisiei  de studii, prognoze şi programe economico-sociale, 

buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi comerţ ; 

• Adresele  Administratiei Judetene a  Finantelor Publice Vaslui nr. 330 din 

15.01.2020 inregistrata la registratura generala a Primariei municipiului Husi la nr. 

1296/20.01.2020 prin care se  comunica sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea 

bugetelor locale, sumele defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor 

descentralizate si  sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugertelor locale si nr. 796/10.02.2020 inregistrata la registratura generala 

a Primariei municipiului Husi la nr. 3559/11.02.2020 prin care se  comunica sumele 

defalcate din TVA( inclusive pentru invatamant)  cu repartizarea pe trimestre precum  

si estimari pentru perioada 2021-2023  si Adresa Consiliului Judetean Vaslui nr.902 din 

22.01.2020, inregistrata la registratura generala a institutiei la nr. 1953 din 27.01.2020 ; 

Hotararea Consiliului Judetean Vaslui nr. 58 din 20.03.2020  privind repartizarea pe 

unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a fondului aflat la dispoziția 

Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe venit, pe anul 2020 ,  Adresa A.J.F.P. 

Vaslui nr.2212 din 30.04.2020, inregistrata la registratura generala a institutiei la nr. 

8935 din 04.05.2020 , Adresa Consiliului Județean Vaslui nr. 9636 din 26.06.2020,  

inregistrată  la Primăria Municipiului Huși la nr. 12961 din 26.06.2020, prin care se 

alocă UAT Municipiul Huși suma de 500.000 lei din fondul de rezervă bugetară aflat la 

dispoziția autorităților locale , Adresa Consiliului Județean Vaslui nr. 13144 din 

28.08.2020,  inregistrată  la Primăria Municipiului Huși la nr. 17619 din 28.08.2020, 

prin care se alocă UAT Municipiul Huși suma de 300.000 lei din fondul de rezervă 

bugetară aflat la dispoziția autorităților locale, Adresa A.J.F.P. Vaslui nr.4498 din 

27.08.2020, inregistrata la registratura generala a institutiei la nr.17752 din 01.09.2020 
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si  Adresa A.J.F.P. Vaslui nr. 4877 din 17.09.2020, inregistrata la registratura generala 

a institutiei la nr. 19284 din 21.09.2020; 

În conformitate cu  prevederile Legii privind  finantele publice locale, 

actualizata, nr.273 din  29 iunie 2006, publicata in M.O. 618 din  18.07.2006 si 

prevederile Legii bugetului  de stat pe anul 2020  nr.5 din 06.01.2020, publicata in M.O. 

al Romaniei nr.2 din 06.01.2020 ,  prevederile    art.129 alin.(4) lit.a )  din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, prevederile OUG nr.50 din 15.04.2020 cu privire 

la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, prevederile OUG nr. 135 din 14.08.2020 

cu privire la  rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, publicata in M.O. nr.751 din 

18.08.2020 si prevederile H.G. nr. 758 din 10 septembrie 2020 privind alocarea unei 

sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de 

stat pe anul 2020, pentru unele unități administrativ-teritoriale publicată în M.O. din 10 

septembrie 2020 ; 

În temeiul  art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de  

Urgență  nr.57/2019 privind Codul  Administrativ; 

 

     HOTARASTE : 

 

 Art.1. (1)  Se aproba modificarea si completarea art.4 al H.C.L. nr. 

370/24.09.2020 privind rectificarea bugetului local cu suma de 900,0 mii lei 

reprezentând sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale alocate din 

Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 

2020;  

                       (2)  Urmare modificarii si completarii prevederile art. 4 al  H.C.L.  nr. 

370/24.09.2020 privind rectificarea bugetului local cu suma de 900,0 mii lei 

reprezentând sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale alocate din 

Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 

2020  vor  avea urmatorul cuprins : 

       “Art.4. Potrivit clasificatiei functionale, cheltuielile bugetului local rectificat 

pe anul 2020   se repartizeaza astfel : 

1) Cheltuielile pentru Invatamant ( Cap.65.02) se aproba in suma de 4.943,93 

mii lei urmare suplimentarii cu suma de 332,64 mii lei si se repartizeaza  

pentru :  

                    - cheltuieli bunuri si servicii                                  3173,86 mii lei 

                    - transferuri curente                                                      75,1 mii lei 

                    - alte cheltuieli ( burse)                                               245,9 mii lei 

                     -asistenta sociala                                                        319,0 mii lei 

                      -proiecte cu finantare din Fonduri 

                             externe nerambursabile aferente  

                             cadrului financiar 2014-2020 (F.S.E.),total         106,41 mii lei 

                              din care: 

▪ Finantare nationala                                   14,12 mii lei  

▪ Finantarea Uniunii Europene                  92,29 mii lei  

                          -cheltuieli de capital                                               1023,66 mii lei  

 

2) Cheltuielile pentru Cultura, recreere si  religie ( Cap.67.02) se aproba  in 

suma de  4816,29 mii  lei urmare suplimentarii cu suma de 25,36 mii lei si  se 

repartizeaza pentru :  

                     -cheltuieli de personal                                         808,7 mii lei  

                     - cheltuieli bunuri si servicii                            2044,43 mii lei 

                     - transferuri                                                       1223,36 mii lei 

                     - cheltuieli de capital                                             739,8 mii lei  

 



3) Cheltuielile pentru Asigurari si asistenta sociala ( Cap.68.02) se aproba in 

suma de   10934,54  mii  lei urmare suplimentarii cu 1,5 mii lei si se 

repartizeaza pentru : 

                    -cheltuieli de personal                                            7311,49 mii lei  

                    - cheltuieli bunuri si servicii                                    583,84 mii lei 

                    - transferuri curente                                                 190,35 mii lei 

                    - cheltuieli asistenta sociala (ajutoare sociale)       2553,0 mii lei  

              - alte cheltuieli( sume aferente persoanelor 

                 cu handicap neincadrate)                                       249,0 mii lei  

                            -cheltuieli de capital                                                 47,5  mii lei  

                             -plati efectuate in anii precedenti  

                        si recuperate in anul curent                                   -0,64 mii lei  

                                                

4) Cheltuielile pentru Locuinte, servicii si dezvoltare publica  (Cap.70.02) se 

aproba in suma de 1900,2 mii  lei urmare suplimentarii cu suma de 58,9 mii 

lei si se repartizeaza pentru :  

                     - cheltuieli bunuri si servicii                                      1537,5 mii lei 

                     - cheltuieli de capital                                                    362,7 mii lei  

 

5) Cheltuielile pentru Transporturi ( Cap.84.02) se aproba in suma de  14969,71 

mii  lei  urmare suplimentarii cu suma de 481,6 mii lei si se repartizeaza  

pentru : 

                     -cheltuieli bunuri si servicii                                         46,9 mii lei 

                     -subventii    pentru   acoperirea   diferentelor     

                      de pret si tarif                                                              130,9 mii lei  

 -cheltuieli bunuri   si servicii (reparatii strazi )        894,54 mii lei 

                     - cheltuieli de capital                                              13.624,37 mii lei 

6) Prevederile bugetare ale celorlalte capitole  de cheltuieli raman la nivelul  

aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Husi nr. 356 din 11.09.2020 

privind rectificarea bugetului local etapa septembrie 2020. 

 

             Art.2.  Prevederile prezentei hotarari  vor fi incluse in prima rectificare 

bugetara ce va fi supusa dezbaterii si aprobarii Consiliului Local Husi . 

 

            Art.3(1) Cheltuielile prevazute in bugetul local pe anul 2020  reprezinta limite 

maxime ce nu pot fi depasite, iar rectificarea se va face in conditiile legii ; 

                  (2) Angajarea si efectuarea cheltuielilor se poate face numai in cadrul 

limitelor aprobate; 

           Art.4 Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

municipiului Husi .         

 

                                                                                      HUŞI  ,  23  noiembrie  2020                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                              Contrasemnează pentru legalitate , 

     Catargiu Liliana-Ecaterina                                                   Secretar general ,  

                     jr.Monica Dumitrașcu 

 


