
ROMANIA
JUDETUL SALAJ
COMUNA NAPRADEA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE NR 59
Din 23 DECEMBR[F,?020

Privind aprobarea bugetului rectificat pe anul 2020 al Primiriei Comunei Nlpradea

Consiliul Local al ComuneiN[pradea, Judelul S[laj;
Yazand raportul compartimentului de contabilitate nr 6647 din 22.12.2020 privind

aprobarea bugetului rectificat pe anul 2020 al Prirnariei Comunei Napradea,
In baza Legii bugetului de stat nr.512020 qi a adresei nr.4072 din 21.12.2020 a

Administra{iei Jude{ene a Finanlelor Publice Sdlaj, am procedat la fundamentarea si

elaborarea bugetului de venituri sicheltuieli pe anul2020.
Avand in vedere prevederile art. 129 si art.l39 aln I din OUG nr.57 /2019 privind

codul administrativ ;

In temeiul afi. 196 alin I lit. "b" din OUG nr.5712019 privind Codul administrativ.

HOTARASTE:

Art.l Aproba bugetul local rectificat pe anul 2020 al Comunei Napradea conform
anexei I ;

Art.2. Se valideaza Dispozita primarului nr l6ll08.12.2020, prin care s-a rectificat
bugetul de venituri si oheltuieli al comuneiNapradea.

Art. 3. Executia bugetului local se realizeaza sub controlul nemijlocit al primarului,
care va urmarii permanent realizarea veniturilor prevazute.

Aft. 4. In vederea incadrarii in prevederile de cheltuieli stabilite prin buget primarul va
veghea la l'olosirea sumelor alocate prin buget cu respectarea legislatiei financiare si evitarea
oricaror fbrme de risipa.

Att.5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul cornunei
si contabilul primariei.

Art. 6. Prezenta hotarare se comunica la:
- Institutia Prefbctului Judetului Salaj;
- Dircctia Generala a Irinantelor Publice Salaj;
- Dosar hotarari;
- Primarul comunei;
- Locuitorii cornunei.
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COMTINA NAPRADEA

ANEXA

RECTIFICARE BUGBT

Conform Legii bugetului de statnr.5l2020 am procedat la
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul2020.

Urmare celor prezentate mai sus in structura bugetului
urmatoarele modifi cari :

ANEXA NR. 1

La H.C.L 59 123.122020

fundamentarea gi e laborarea

Comunei Napradea au loc

- Lei-

CONTRASEMNEAZA
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI

NEGREAN VALERIA

Cap. Subcap.Denumire indicator Majorari/
Diminuari

SBCTIUNEA DE DEZVOLTARE
VENITURI

Surne defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale
11.02.06

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu
lemne 42.02.34

SECTIUNBA DE FI.INCTIONARE
CHELTUIBLI

CAP 51.02 AUTORITATI PUBLICE
Salarii de baza 10.01.01

Contributia asiguratorie pentru munca 10.03.07
Alte bunuri si servicii tru intretinere si functionare 20.01.30 +239.000

CAP 68.10.00 AJUTOARE PBNTRU LOCUINTE
Aiutoare sociale in numerar 57.02.01

SECTIUNEA DE DBZVOLTARB
CHELTUIELI

51.02 AUTORITATI EXECUTIVE
Alte active fixe 7l .01 .30

84.02.03 DRUMURI SI PODURI
Modernizare strazi in satele Napradea si Cheud com Napradea

71.01.01
ulite in satul Cheud com. N

+294.780

+291 .000

+3.780

+294.780

+291.000
+50.000
+2.000

+3.780
+3.780

-30.000
-30.000

- 130.000

+160.000
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