
ROMANIA
JUDETUL SATU IMARE

coNStLtuL LocAL pAule$n

norAnAnEA NR. 5T t 2o'tg

privind rectificarea bugel,ului de'renituri si cheltuieli pe anul 201{)
al Comunei Pdulegti, Judetul Satu Mare

Consiliul Local Piulegti, judetul Satu Mare,
intrunit in gedinta ordinara din 16;.10.2019, la sediul Primiriei Pduleqti, avind in vedere

dispozitiile art. 136 cu privire la rapoartele compartimentelor de rersort si aviz:elle comisiilor de
specialitate, in baz:.a dispozitiilor art. 134 din cadrul O.U.G. nr. 5712019 privind Codul
Administraliv, vdz6nd referatul de aprobare nr. 81t71104.10.2019 al initiatorului proiectului, raportul
de specialitate nr. t1570104.10.2019 al contabilului, procesul-verbal din 10.10.201gt lavizare a
comisiei de specialitate l,

conf,crm Legii nr. 5012019. legea br"rgetului de stat pe anul 2019,
avarrd in vedere reglementarile cuprinse in art. 19 alin. 1 lit. b si art.5 alin. 12 din Legea nr.

27312006 privind finan[ele publice locale, cu modificirile gi completdrile ulterioarer,
in temeiul prevederilor art. 129 alin.2lit. br, alin.4lit. a, art. 1i]9 alin.3lit. a, precum gi art.

196 alin. 1 lit. a din cadrul OUG nr. l;712019 privind Codul Administrativ, <;u modificirile gi

completdrik: u lterioare,

HOT,[RAgrE:

Art.1. Se aprobd rectificarea bugetului lo,:al de venituri gi cheltuieli al C;omunei Pdulegti,
judetul Satu Mare, pe anul 2019, atdt la partea cle venituri cat gi la partea de cheltuieli, cu suma
de + 779,3i mii lei, conform anexei 1 si anexei nr. 2 care faQe piarte integranta rJin prezenta
hotdrdre.

Art.2!. Cu ducerea la indeplinire er prezerrtei hotirAri se flncn:dinleazi F'rimarul Comunei
Paulesti.

PREgEDINTE DE 9EDINTA 16.10.2019

"'-[ip

Prezenta hotirdre a fost adoptati cu
din O.U.G. nr 5'/12019, modificatd 9i
Nr. total alconsilierilor in functie 15
Nr. total alconsilierilor prezenli 14
Nr. total al consilierilor abse nti 1

volun pentru
Votun impotriva
Abtineri
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COMU].tIA PAULE$TI
JUDETUL SATU MARE
SECRETAR GENERAL UAT PAULESTI

oBtEcTtl
cu pri\/ire la

Hotirirea Cons i I iu I ui Local piu legti n r. Slt I,l 6.1 O.2O1g

privind rectificarea bugetului de l'enrituri si cheltuieli pe anul2019
al Comunei Pdulegti, Jr"rdelul Satu Nlare

Prin prezenta anexez lat LloLlotdrarea consilittJv! Local pduteg!!_nr_s7/201g privtincl rectificarea
buqetului de venituri si
Secretarului General Ul

g cnettutetr pe anul 2019 alleomunei p
Unf pauteSti, gernat [/anuela Elra, cu p"

PautgE!!
privire la avizarea de legalitatea acestui

obiectiile

act administrativ, in baza art. 140 alin. 3, art. 197 din cadrul O.U.G. nr. 57lZO1b privind Codul
Administrativ, cu modificdrile gi completdrile ulterioerre.

In fapt, Consiliul Local Pdulesti a fost conrrocat in sedinter din data de 16.10.201g, in baza
Dispoziliei Primarului Comunei Pdul'egti nr.39311LiO.iOlg, act administrativ carer il fost ilegal
adoptat, nu a fost contrasemnat de legjalitate de secretaiut teneral al UAT paulesti, fiind incdlcate
toate prevederilor Codului Administrativ privind convocarea sedintei consiliului local, ordinea de zi,
regimul proiectelor de hotdrAri supuse spre dezbaterre consiliului local, functionarear comisiilor de
specialitate.

Cauzele care pot duce la nulitatea acestei hotirAri vizeazd atAt nelegalitiatea actului
administrativ de convocare a consiliului local in seCinrta in care a lfost adoptata aceista hotarare, in
sensul incdlcdrii condiliilor de fond, formd gi procedurii prevdzute dle lege pentru ca acreasta hotarare
sa poata fi valabil adoptatd, precum gi a nerespectdrii dispoziliilor legis-la{iei speciale, linAnd cont de
faptul cd sumele cu care se dispune rectificarea trugetului nu sunt individuaiizate, nirji in<lentificate
conform clasificarii indicatorilor privind finantele publice, nici nu sunt justifi<;ate corespunziitor.

Nelegalitatea actului administrativ de convocare a consiliului local in sedinta in care a fost
adoptata aceasta hotdrAre, atrage nulitatea Hotdriirii 5712019 astfel adoptati pentru cii nu au for;t
respectate:

-prevederilearl. 134alin.3lit.a,dinOUGnr.57l2O19privindCodul Administrativ,avAndin
vedere cd aceastd gedin!5 ordinard a fost convoczrtd cu incdlcarea termenului prevdz:u1,, de la data
comunicdrii dispozitiei de convocare a gedinlei.

- prevederile art. 135 din OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ prin cerre proiectul
ordinii de zi se redacteaza de secretarul general erl unitatii, tocmai pentru a verificer daca sunt
indeplinite conditiile art. 136 alin. B, lucru care nu ri-at intdmplat, ielr proiectul ordinii dr::zi a sedintei
consiliuh"ri local nu a fost adus la cunostinta publica;

- prevederile art. 136 alin. 3 din OUG nr.57'12A19 privind C;odul Administrativ, unde pentru a
respecta prevederile art.243 alin. 1 lit. a din OUG nr. 5712019, de avizare a proiectului rje hotdrdre,
secretarul general este cel care inregislreaza si trarrsrnite proiectele de hotdrdri compartimentelor de
resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, in vederea analizarii si intocmirir rapoartelqr
de specialitate, si comisiilor de specialitate ale consiliului local, in vederea dezbaterii si intocmirii
avizelor. Dar acest lucru nu s-a intAmplat nici in ceea oe privegte aceastd hotdrdre.

Ori, datorita incalcarii de catre Primar a modului de convociare a sedintei consiliului local si a
modului de pregatire a ordinii de zi, secretarului general nu i-au fos;t supus spre avizal: <1e legalitate
proiectul de hotarare anterior trimiterii lui la comisii, iar aces1a a f<rst inregistra,t si transmis
compartimentelor de resort si comisiei de specialitate, de persoitne neautorizate, farer cunostinta
secretarului general.

Avizul secretarului general reprezintd opinizr solicitatd de arutoritatea publicd conrpetentai si
emiti/adopte actul administrativ cu privire la legalitatea emiterii/adoptdrii actului, respectiv lia
continutul actului, si este obligatoriu de solicitat anterrior inregistrdrii proiectului de hotiriire, el fiincl urn
aviz conform, prevdzut de lege, se caracterizeazl prrirr faptul cd or5;anul administrativ €rste obligat sii
il solicite gi s5 se conformeze. Ori, daci nu se solicitS un aviz conform, actul este lovit de nulitat,a
absolut6.
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- prevederile art. 136 alin. 4 din OUG nr. l'7|,2019 privind rCodul Administrativ, nominalizarc>a
compartimentelor de resort si a comisiilor de specialitate nu s-a fa,cut impreuna cu secretarul general
al unitatii, ca atare procedura de solicitare a avizerlor si rapoadelor de specialitak.. rnu s-a fdcut
conform legii.

- prevederile art. 136 alin.6 si prevederile errt. 141 alin.11 rdin OUG nr. 57l2}1g privind Codul
Administrativ, deoarece nu existd avizul concludent al comisiei de specialitate cu privire la adoptarela
sau respingerea proiectului.

llotdrdrea nr. 57116.10.2019 a fost adop,tatd gi cu inciilcarea dispoziliilor prevdzute de
legislalia speciald, in ceea ce privegte fundamentarea veniturilor proprii,'identificilrea exactd a
sumelor noi alocate, sutsa lor, precum gi destinalier lor, adicd identificarea cheltuielilor perntru care se
alocd sume ce ar justifica o rectificare bugetard gi programarea cheltuielilor spre platia, pe trimestte
bugetare.

Veniturile si cheltuielile bugetare se inscriu si se aproba in buget pe surse de ;crovenienta si,
respectiv, pe categorii de cheltuieli, grupate dupa natura lor econornici si destinatia aces.rora.

Initiatorul proiectului face referire in preambulul hotdrdrii, la cadrul legal al art. S alin. 2 din
Legea nr. 27312006, dar nicdieri din derularea ar:telor anexate iacestui proiect nu reiese aceasl.d
fundamentare, chiar mai mult, sunt incalcate si dis;pozitiile celorlalte alineate, care previad faptul cii,
fundamentarea, dimensionarea si repartizarea cheltuielilor bugetelor locale se face pre destinatii,
respectiv pe actiuni, activitati, programe, proiecrle, obiective, se efectueaza in cqncordanta c,u
atributiile ce revin autoritatilor administratiei publice locale, cu prioritatile stabilite cle acestea, in
vederea functionarii lor si in interesul colectivitatilor locale respective. Ori, Anexele pre:zentate sunt
de fapt intregul buget aprobat pe anul 2019 si obieotivele de investitii ale intreguluian,2019, din care
nu se poate deslusii ce s-a realizat si achitat deja, ce mai trebuie realizat si din care surTle, respectiv
nu se desluseste la aceasta rectificare de buget oe sume au intrat si de unde si unde vor fi
suplimentate aceste sume pentru a ficheltuite in bugetul anului 20.19.

Conform legii nr. 27312006, art. 2 pct. 47, 'ecttificarea bugr=tara locala este op,eratiunea prin
care se modifica, in cursul exercitiului bugetar, bugr:tul aprobat deja pe anul in curs, cu obligativitatea
mentinerii echilibrului bugetar, ori aceste detalii rru reies, nici cat este rectificare si rrici daca se
mentine echilibrul bugetar.

Conform arl. 14 alin (5) din Legea nr. 21'31",2006, dupa iaprobarea bugetelor locale pot fi
aprobate acte normative cu implicatii asupra acestcrra, dar numai cu precizarea s-urselor <le acoperire
a diminuarii veniturilor sau a majorarii cheltuielilor bugetare aferente exercitiului bugetiar pentru care
s-au aprobat bugetele locale respective, ori din arrexele acestei hrotdrdri de rectificarr: bugetard nu
reies de loc aceste surse. Cu toate ca, pana acum, toate rectificarile bugetare supurse aprobarii
consjliului local respectau forma si continutul clar lrrervdzut de lege, de exemplu ultima hotdrAre de
aprobare a rectificarii bugetare, nr.37128.06.2019, acum prin hotararea nr.57116.10.201g se incalca
dispozitiile prevazute de art. 8 din legea nr.2412000 privind normele de tehnica legislalliva, deoarece
textul nu este formulat clar, anexele nu sunt interligibile, forma si estetica exprimarii prejudiciazd
precizia si claritatea dispozitiilor, prin forma datd anr:xei nu se inlelerge caracterul obligatoriu'dat.

Conform art.49 alin.4, aceasi lege, virarile <le credite bugetare de la un capitol la alt capitol zrl
clasificatiei bugetare si de la un program la altul se aproba de autoritatile deiiberative, pe baza
justificarilor corespunzatoare ale ordonatorilor prircipali de credite, si se pot efectua inainte de
angajarea cheltuielilor, ori nici aceste detalii nu re:zulti din proiecllul de hotdrgre gi ar:telle anexate,
nici dacd s-ar fi fdcut astfel de virdri, nici justificdrile lor, dupd caz.

Conform dispozitiilor Legii nr. 5012019 a bugetului pe 2019, arl.6 alin. (12), sumele dinr
impozituil pe venit incasate suplimentar in anul 2t)19 la bugetul de stat, la nivelul fiie':arei unitati
administnativ-teritoriale, se aloca unitatilor adminir;trativ-teritoriale in cotele prevazutr3 la alin. (1),
potrivit prevederilor prezentului articol si se cuprind in bugetele locerle prin rectificare bugeitara locala.
Din faptul ca in art. 1 al acestei hotdrdri se face rel'erire la suma de +779,3 mii lei, se presupune cii
aceste sume au venit de undeva din afara bugetulr.ri aprobat si estimat pAna acum pe2O1g, dar nu
se poate identifica sursa, cd ar fi venituri proprii incersate in plus fater de estimarile initia|e, donatii, sau
sume cu alte destinatii alocate din sumele incasate rsuplimentar de la bugetul de stat, nur se identifica.

Neidentificdnd sursa de obtinere a noilor sume, nu se poate face nici dovilda incadririi
acestei rectificari bugetare in termen, respectiv 30 cle :zile de la data la care s-a dispus alocarea unor
noi sumet.
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Anexa nr' 1 nu este semnata si parafata de initiatorul proiectului, in schimb e semnata decontabil, Anexa nr' 2 este semnata de initiatorut proiectutui dar, conform intentiei manifestate laAnexa nr. 1, nu mai este semnata de contabil.
Proiectul de hotarare a fost redactat si initlat de Primarul Bontea Zenoviu stelian in data cle10' 10'2019, in condiliile in care referatul de aproberre al initiaiorului proiectului a fost intocmit deja din

911.9?019, iar raportul de specialitate al conrpartimenirtri .t" resort, a fost intocmit tot in04'10'2019, dar in ordine cronologica, anterior rt:ieratului de aprobare. ori, proiectul de hotarareneexistand decat din 10-10.2019, nu stim ce a putui iacl ooiectul raportului de specialitate alcompartimentului contabil din 04.10.2019, iar abia dupa acest raport initiatorul proi,ectului a facutreferatul de aprobare al proiectului. Astfel, ordinea rr.,notogi; a intocmirii acestor acte a fost raportulcompartimentului de resort, contabilitate, apoi rel'eratul Je aprobare al proiectuiui <je hotarare alinitiatorului proiectului, pentru proiectul de hoiarare initat apoi la 6 z:ile dupd toate aceste gcte.
Vicierea hotiirdrii este evidenta, at6t din forrna, cat iioin cornlinut.
Motivarea actului administrativ este operaliunea administrativd prin care se expunconsiderentele care justifica emiterea/adoptarea a:tului, la baza acestei hordrari stau ernumite actedin care ar trebui sd rezulte oportunitatea inifirlrii acestui proiect, deoarece in liprsa lor actuladministrativ nu s-ar putea adopta/emite, ori nu'ut. prooul" efectele juridice urmdritei, sau ar viciaconsimldmdntul exprimat de consilieri.
Actul administrativ derivand din lege gi fiind emis tocmai in vederea executdrii legii nu poateavea un alt scop, o altd finalitate, decat iplicarea procedurilor conform oispoii,tiiroi legale. Dacd nuindeplineqte aceastd cerinld, actul administrativ este considerat ca fiind ilegal.ori' convocarea acestei sedinte a consiliului local cu incdlcarea prevederilor legale,nerespectarea dispoziliilor. legale frivini avizarea, nirotivarea proiectului, face ca acerastd hotdrareadoptatd cu incdlcarea legii sd fie lovitd de nulitate.

in drept,
- O.U.G. nr. 57l201g privind CodulAdministra.tiv- Legea nr' 24/2000 privind normele de tehnic;a legislativa pentru elaborarea actelor normative,republicata, cu modificarile si completarile ullerioire,- Legea nr.27312006 privind finanteie publice- Legii nr. 50t2019 a bugetutui pe 2019

Secretar General UAT pdulesti
Bernat Manuela Eva

awt-
./

Piiulegti, la 26.11 .2011)
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