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HOTĂRÂREA NR.22 

din data de 30 aprilie 2020 

privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al UAT Vărădia de Mureș 

 

Consiliul local al comunei Vărădia de Mureş, judeţul Arad, întrunit în şedinţă ordinară, 

      Având în vedere : 

-referatul de aprobare a primarului comunei privind propunerile bugetului local de venituri și cheltuieli şi a 

listei de investitii pe anul 2020 al UAT Vărădia de Mureș; 

- referatul compartimentului contabilitate privind propunerile bugetului local de venituri și cheltuieli şi a 

listei de investitii pe anul 2020 al UAT Vărădia de Mureș; 

- prevederile Contractului pentru finanțarea în cadrul Programului national de cadastru și carte funciară a 

lucrărilor de înregistrare sistematică initiate de unități administrativ-teritoriale pentru sectoare cadastrale, 

înregistrat cu nr.  4130/13.06.2017 și a actului adițional nr.6/17.12.2019, care prevede că Contractul de 

finanţare are valabilitate până la data de 31.03.2020; 

- dispoziția nr.29/25.03.2020 a Primarului comunei Vărădia de Mureș prin care s-a aprobat modificarea 

bugetului local al Comunei Varadia de Mures pe anul 2020 cu suma de 141.670 lei; 

- prevederile art. 50 și art 82 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- prevederile Legii nr.5/2020 privind aprobarea  bugetul de stat pe anul 2020; 

- prevederile art.88, art 90, art.129, alin 4, lit ”a” din cuprinsul Ordonanței de urgență nr.57/2019, privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- cu respectarea prevederilor art.139 alin.1 din OUG 57/2019 – Codul administrativ , din totalul de 11 

consilieri în funcție, 11 prezenţi, hotărârea a fost adoptată cu un numar de __ voturi « pentru », 0 voturi « 

impotriva »,  voturile exprimându-se prin vot deschis, cvorumul necesar pentru adoptarea hotărârii fiind 

majoritatea absolută; 

  In temeiul art.139, alin.1 din O.U.G.57/2019, privind Codul Administrativ, 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VĂRĂDIA DE MUREŞ 

H O T Ă R Ă S T E 

Art.1. Se aprobă modificarea bugetului local al Comunei Varadia de Mures pe anul 2020, după cum 

urmeaza: 

Venituri Influenta – mii lei -  

Cod indicator Denumire indicator Trim I 

2020 

Trim 

II 

2020 

Trim III 

2020 

Trim IV 

2020 

Total 

influenta 

430234 Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea 

lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul 

Programului national de cadastru si carte funciara 

141.67 - - - 141.67 

Cheltuieli 

Cod Indicator Denumire indicator      

510103 Autoritati executive      

    100101 

 

Salarii de baza - -4.8 -4.8 -4.8 -14.40 
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10.03.07 Contributia asiguratorie pentru munca - +4.8 +4.8 +4.8 +14.40 

20.3030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 141.67 - - - 141.67 

  

Art2. Bugetul local centralizat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole si 

paragrafe, pe titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2020, se regăsește în anexa nr.1, care face 

parte integrantă din prezenta dispoziție   

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei și Compartimentul  

buget finante,colectare venituri din cadrul Primăriei Vărădia de Mureș. 

 

PRESEDINTE, 

                               Ghenuț Lupuț 

CONTRASEMNEAZA,                                                                                                  

Secretar general,                                                                                                                                                

Lacrimioara Luputiu  

 


