
 

 

 

 

 
HOTĂRÂREA NR.8 

DIN 27.11.2020 

privind validarea modificărilor bugetului local aprobate prin dispoziția 
Primarului comunei Șimand nr.122/18.09.2020 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞIMAND, întrunit în şedinţă extraordinară, la data 
de 27.11.2020. 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al Primarului comunei Șimand, d-nul Dema Florin-Liviu; 
- Raportul doamnei Fruja Monica, şef birou financiar-contabil în cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului comunei Şimand; 
- Prevederile art.82 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, 

actualizată, cu modificările și completările ulterioare; 
- Prevederile art.129 alin.(4) lit.a) din O.U.G. nr. 57 /2019, privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, actualizată;  
- votul ,,pentru” a 11 consilieri din cei 13 în funcţie fiind prezenţi 11 consilieri, 
În temeiul art. 139 alin.(3) lit.a) din O.U.G. nr. 57 /2019, privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 
 
                                

HOTĂRĂŞTE: 

 
 ART.1. – Se validează modificările bugetului local aprobate prin dispoziția Primarului 
comunei Șimand nr.122/18.09.2020, după cum urmează: 
-se majorează bugetul la venituri la cap.11.02.02 Sume defalcate din TVA pentru 
finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipillor și la 
cheltuieli la cap.68.02.10 Asistență socială – cheltuieli de personal cu suma de 96.000 
lei, pentru salarii asistenți personali; 
- se majorează bugetul la venituri și cheltuieli, după cum urmează: 
- cod indicator 11.02.06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale cu suma de 300.000 lei; 
-cap.68.02.10 Asistență socială – cheltuieli de personal cu suma de 24.000 lei, pentru 
salarii asistenți personali; 
-cap.68.02.57 Asistență socială – ajutoare sociale cu suma de 32.000 lei pentru 
indemnizații persoane cu handicap și indemnizații concediu de odihnă pe anul 2020 
pentru asistenți personali; 
-cap.87.02.20 Alte acțiuni economice – bunuri și servicii cu suma de 170.000 lei 
necesari pentru serviciile de salubrizare a comunei și depozitare groapă de gunoi; 
-cap.84.02.71 Străzi – cheltuieli de capital cu suma de 5000 lei, pentru suplimentarea 
obiectivului de investiții “ Proiectare lucrări de pavaj pe centru”; 
-cap.84.02.20 Străzi – bunuri și servicii cu suma de 69.000 lei, pentru servicii de 
consultanță  achiziții publice străzi și alte cheltuieli de reparații curente străzi; 
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ART.2. - La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod 
corespunzător H.C.L. nr.12/27.02.2020, privind aprobarea bugetului local al comunei 
Șimand pe anul 2020. 
ART.3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul comunei 
Șimand, prin doamna Fruja Monica şi se comunică cu:                            

- Instituţia Prefectului judeţului Arad, Serviciul juridic şi contencios administrativ. 
- biroul financiar-contabil din cadrul Primăriei comunei Şimand.  

 

     
              Preşedinte de şedinţă,                Avizat de legalitate, 

       Sodinca Iustin-Constantinescu                          Secretar general, 

                        Brîndaş Lavinia 

 


