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Nr.3213/A/2/21.04.2020
RAPORT

privind rectificarea nr.2 a bugetului de venituri şi cheltuieli  a Consiliului Local al
Comunei Vințu de Jos pe anul 2020

La rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al comunei Vințu de Jos s-a avut în
vedere:

- Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale.
- Legii nr. 5 / 2020, legea bugetului de stat pe anul 2020.
- Majorarea veniturilor.
- Adresa  ABG_STZ-5531 / 23.04.2020 de la AJFP Alba.

În conformitate cu prevederile legale mai sus menţionate, la propunerea domnului primar vă
supun atenţiei rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Vințu de Jos pe anul 2020
conform anexei nr.1.

Veniturile bugetului local se modifică cu suma de 22 mii lei astfel:

-4 mii lei diminuarea veniturilor din cote defalcate din impozitul pe venit (040201).
-31 mii lei diminuarea veniturilor din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea

bugetelor locale(04021).
-56 mii lei majorarea veniturilor din sume defalcate din TVA pentru echilibrare (110206).
-1 mii lei majorarea veniturilor din taxe administrative (340202).

Cheltuielile bugetului local se majorează cu suma de 57 mii lei, astfel:

La capitolul 61.02 «Protecție civilă și protecția contra incendiilor» se propune majorarea
cheltuielilor cu suma de  31 mii lei pentru cheltuieli privind combaterea COVID 19  (200130).

La capitolul 66.02 «Sănătate» se propune majorarea cheltuielilor cu suma de  25 mii lei pentru
cheltuieli privind combaterea vectorilor DDD  (200130).

La capitolul 67.02 «Cultură, recreere și religie» se propune majorarea cheltuielilor cu suma de
1 mii lei, reprezentând:

- 34 mii lei diminuarea cheltuielilor materiale de la activitățile culturale (203030).
- 35 mii lei (din excedent) majorarea cheltuielilor cu investițiile pentru obiectivul de investiții

Înființare capela mortuară în loc. Vințu de Jos – taxe, avize, PUZ, documentații topo alipire, doc.topo
parcelare, SF, PT, etc). (710130).

Vințu de Jos,23.04.2020

Întocmit
Sarb Corina Iustina
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Nr.3219/A/2/21.04.2020

REFERAT DE APROBARE
privind rectificarea nr.2 a bugetului de venituri şi cheltuieli  a Consiliului Local al

Comunei Vințu de Jos pe anul 2020

Având în vedere:
- OUG nr.50/2020 privind  Rectificarea bugetului  de stat
- Starea de Urgență a României cauzată de infecția cu  COVID-19, perioadă în care sunt necesare

efectuarea de cheltuieli suplimenatare  în vederea combaterii virusului, este necesară suplimentarea sumelor
alocate serviciului SVSU Vințu de Jos, fapt pentru care propun Consiliului Local al comunei Vințu de Jos
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli  a Consiliului Local al Comunei Vințu de Jos pe anul 2020
după cum urmează:

Veniturile bugetului local se modifică cu suma de 22 mii lei astfel:

-4 mii lei diminuarea veniturilor din cote defalcate din impozitul pe venit (040201).
-31 mii lei diminuarea veniturilor din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea

bugetelor locale(04021).
-56 mii lei majorarea veniturilor din sume defalcate din TVA pentru echilibrare (110206).
-1 mii lei majorarea veniturilor din taxe administrative (340202).

Cheltuielile bugetului local se majorează cu suma de 57 mii lei, astfel:

La capitolul 61.02 «Protecție civilă și protecția contra incendiilor» se propune majorarea
cheltuielilor cu suma de  31 mii lei pentru cheltuieli privind combaterea COVID 19  (200130).

La capitolul 66.02 «Sănătate» se propune majorarea cheltuielilor cu suma de  25 mii lei pentru
cheltuieli privind combaterea vectorilor DDD  (200130).

La capitolul 67.02 «Cultură, recreere și religie» se propune majorarea cheltuielilor cu suma de
1 mii lei, reprezentând:

- 34 mii lei diminuarea cheltuielilor materiale de la activitățile culturale (203030).
- 35 mii lei (din excedent) majorarea cheltuielilor cu investițiile pentru obiectivul de investiții

Înființare capela mortuară în loc. Vințu de Jos – taxe, avize, PUZ, documentații topo alipire, doc.topo
parcelare, SF, PT, etc). (710130).

Vințu de Jos,23.04.2020

PRIMAR,
ION IOSIF JOSAN
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Nr.29/A/2/21.04.2020
PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind rectificarea nr. 2 a  bugetului local al Comunei Vințu de Jos
pe anul 2020

Consiliul Local al comunei Vinţu de Jos, întrunit în şedinţa publică ordinară la distanță prin mijloace de
comunicare electronică  din data de 30.04.2020;

Având în vedere:
-referatul de aprobare nr.3213/A/2/21.04.2020  a domnului primar al Comunei Vințu de Jos în calitate de

inițiator;
- adresa de înaintare nr.3217/A/2/21.04.2020 a proiectului de hotărâre;
-raportul de specialitate al compartimentului Buget-finanțe contabilitate nr. 3219/A/2/21.04.2020;
- Hotărârea de Consiliu local nr. 14/18.02.2020 privind aprobarea bugetului local al Comunei Vințu de Jos pe

anul 2020;
- adresa nr.ABG_STZ-5531/23.04.2020 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Alba înregistrată la

sediul primăriei comunei Vințu de Jos în data de 23.04.2020 sub nr.3314;
-Avizul comisiilor de specialitate nr.1, 2 și 3 ale Consiliului local al comunei Vințu de Jos;
Luând în considerare prevederile:
- art.19, ale art. 34 alin.2, art.35 alin.1,2 si 3 art.49, alin.1-7 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice

locale, cu modificările ulterioare,
- Legii bugetului de stat pe anul 2020 cu nr. 5/2020 ;
-art.78 din Legea nr. 448/2006 din  6 decembrie 2006    *** Republicată privind protecţia şi promovarea

drepturilor persoanelor cu handicap conform
-OUG nr.50/2020 privind rectificarea bugetului de stat

- art.87 și respectiv art.88 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art. 129, alin.4, lit ,,a”, precum și ale art.139 alin.3,  lit. a din OUG  nr. 57/2019 din 3 iulie 2019

privind Codul administrativ:
HOTĂRAȘTE

Art. 1 Aproba rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al comunei Vințu de Jos,  în sensul
majorării veniturilor cu suma de 22 mii lei iar la partea de cheltuieli,  se majoreaza cu  suma de 57 mii lei, conform
anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă completarea Programul de achiziții și investiții pentru anul 2020 al comunei Vințu de Jos
conform anexei nr.2 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aproba utilizarea din excedentului rezultat la finele anului 2019 a  sumei de 35 mii   lei pentru finanțarea
obiectivului de investiție ,,Înființare capela mortuară în loc. Vințu de Jos – taxe, avize, PUZ, documentații topo
alipire, doc.topo parcelare, SF, PT, etc)” .

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Alba, primarului comunei Vinţu de Jos,
Biroului buget – finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale de către secretarul comunei Vințu de Jos și se aduce la
cunoștința publică de către doamna Fleaca Alexandra, referent în cadrul Compartimentului Secretariat, administrativ
deservire, prin afișare la sediul instituției, precum și prin publicare pe pagina de internet a instituției
www.vintudejos.ro.

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi contestată în fața instanței de contencios administrativ a Tribunalului Alba în
conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Vintu de Jos, 21.04.2020

PRIMAR, AVIZAT
Josan Ion Iosif                                                                                       SECRETAR

Claudia Lavinia Muntean
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http://www.vintudejos.ro/
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