
 

 
ROMANIA        
JUDEŢUL MARAMUREŞ       
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU      

CONSILIUL LOCAL 

      HOTĂRÂRE     
                   

Cu privire la adoptarea bugetului local 

pe anul 2019 
 

Având în vedere; 

- expunerea de motive a primarului comunei,avizul comisiei buget-finanţe din cadrul  

consiliului local,avizul secretarului comunei, referatul compartimentului financiar-contabil ; 

- prevederile legii nr.50 /2019 ,legea bugetului de stat pe anul 2019, a Deciziilor   nr.2și 6  

/2019  ale Şefului Administraţiei  Judeţene a finanţelor publice Maramureş şi anexele la acestea; 

  -Hotărârea nr. 37/2019 a consiliului județean Maramures,privind repartizarea cotelor defalcate 

din impozitul pe venit  și sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local;  

  -prevederile legii Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

  - contractul de finanțare  nr.2378/03.11.2017,respectiv 2162/22.11.2017 ,încheiat cu MDRAP,pentru 

finanțarea unui program de dezvoltare  locală ”Modernizare și reabilitare străzi în comuna Băița de sub Codru ,județul 

Maramureș”.  
  In temeiul prevederilor art.36 alineatul 2 litera “ b”,aliniatul 4 litera”a” şi a art. 45,a art.115 

aliniatul 2 litera „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial 

al României nr. 123 din 20 februarie 2007; 

  Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş întrunit în ședință ordinară 

în data de 23 aprilie  2019 ; 

 

                HOTĂRĂŞTE : 

 

Articolul 1. Prezenta hotărâre stabileşte volumul veniturilor  şi structura acestora pe capitole   

precum şi  volumul cheltuielilor pe destinaţii şi ordonatori de credite  pentru bugetul comunei Băiţa de sub 

Codru pe anul 2019. 

  Articolul 2. Bugetul local al comunei Băiţa de sub Codru pe anul 2019 se stabileşte atât la 

venituri cât şi la cheltuieli în sumă de  6176  mii lei. 

  Articolul 3. Constituirea veniturilor bugetare se face pe seama impozitelor, taxelor , a altor 

contribuţii de la persoane fizice şi juridice de pe teritoriul comunei , prelevări din T.V.A şi impozitul pe venit 

şi suvenţii de la alte bugete. 

  Articolul 4. (1) Impozitele , taxele , alte contribuţii şi celelalte venituri ale bugetului local , se 

încasează conform dispoziţiilor legale -în vigoare. 

           (2). Controlul fiscal pentru stabilirea , urmărirea şi încasarea pe anul curent şi anii 

precedenţi , în limita perioadei de prescripţie, se efectuează potrivit prevederilor actelor normative în vigoare 

la data operaţiunilor supuse controlului , prin biroul de contabilitate şi impozite -taxe de la Primăria  comunei 

Băiţa de sub Codru .  

  Articolul 5. Veniturile bugetului local pe anul 2019 sunt în sumă de  6176  mii lei şi se prezintă 

astfel: 

 Venituri   TOTAL       6176  mii lei  

 A.Venituri proprii                                 618 mii lei  

            B. Prelevări din bugetul de stat și alte surse           5558  mii lei 
Din care :  

  - Cote defalcate din imp.pe venit                                04.02.01                        186        mii lei 

   -Sume defalcate din  cote defalcate                           04.02.04                        213        mii lei 

   -Sume defalcate din TVA .                                      11.02.02                           117        mii lei              

   -Sume de echilibrare  din TVA               11.02.06        1093       mii lei  

   -Finanţare prin prog.naţional din bugetul MDRAP  42.02.65                          3.939        mii lei      

   -Suvenții de la alte bugete(încalzire)                        42.02.34                            10        mii lei 



 

          Articolul 6. Cheltuieli bugetului local pe anul 2019  sunt în sumă totală de 6176 mii lei 
în structură se prezintă astfel :  

 

Total cheltuieli :             6176   mii lei 

 

 -Servicii publice generale 51.02.                                  927 mii lei 
   din care;  

   -Cheltuieli de personal                              746  mii lei 

   -Cheltuieli materiale şi servicii                                 122  mii lei 

   -Investitii       59  mii lei 

 

-Apărare ordine publică şi siguranţă :  61.02 Total         103_mii lei 

      din care ;- cheltuieli de personal                                          98  mii lei                   

                                 - alte cheltuieli –situaţii de urgenţă             5  mii lei 

 

  -ÎNVĂŢĂMÂNT 65.02. Total                          114 mii lei 

    din care ; 

     -cheltuieli materiale şi servicii                      106  mii lei 

                                                            - CES                                                                   3  mii lei 

-stimulente educaționale                                      5  mii lei 

 

   -SĂNĂTATE   66.02.                    5 mii lei 

    din care:- cheltuieli materiale şi servicii                       5 mii lei 

 

 -CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE  67.02.              99,5 mii lei 
     din care : 

    -Biblioteca comunală        

  din care ; cheltuieli de personal                                 59,5 mii lei  

    -Activității cultural-sportive                  40   mii lei 

     din care ; 

    -asociația cultrala MUGURII CODRULUI                   5  mii lei    

    -susținere Asociația Sportiva Scoala Gimnazială          5  mii lei 

    -organizare activitați culturale      30  mii lei 

                                                 (10% pentru susținerea  festivalului TĂRGUL SÎNZIENELOR)        

      

-Asistenţă socială 68.02.                             356 mii lei  

   Din care : 

   - Cheltuieli de personal                                      341  mii lei  

   -ajutor social numerar (ajutor înmormantare)        2  mii lei 

   -suvenţie încălzire –alte bugete                   13 mii lei  

 

   -Servicii de dezvoltare publică 70.02                          347_mii lei  

   din care: 

-cheltuieli de personal                                      186   mii lei 

   -Cheltuieli materiale,bunuri şi  servicii.                                  161   mii lei 

   

   -Serviciul de salubrizare 74.02                                                90 mii lei 

 

   -Agricultură și Silvicultură 83.02     115 mii lei  

 

   -Transporturi si comunicatii 84.00                                   4019,5 mii lei   
   din care:  

-cheltuieli de capital (DC 91,parcare,Modernizare strazi,Drum Urmenis) 

                              3969,5  mii lei 

                                    -bunuri şi servicii                      50     mii lei 

 

 

 



 

Articolul 7. Repartizarea pe trimestre  , articole şi aliniate a veniturilor si cheltuielilor  

bugetului local se va face de ordonatorul principal de credite in conditiile legii. 

  Articolul 8.Se aprobă fondul de salarii şi numărul de personal pentru anul 2019 precum şi 

lista cu obiectivele de investiţii pe anul 2019 ,conform anexelor 1 şi 2 la prezenta hotărâre ,anexe ce  fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Articolul 9. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică : 

  

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş 

- Compartimentelor financiar contabil și impozite – taxe locale  

- Administraţia Judeţeană  a Finanţelor Publice  Maramureş  

- Trezoreriei BAIA  MARE 

- Scolii gimnaziale Băița de sub Codru 

- Asociațiilor solicitante 

 

 

                                                     PRESEDINTE DE SEDINŢĂ 
 

        DUMUȚA  GHEORGHE                 

             

           Contrasemnat 

                                                                                                                                         Secretar 

 

                                                                                                                                   TRAIAN DRAGOŞ 
 

Băiţa de sub Codru  

la  23 .04.2019. 

Nr.15 . 
 

  Notă; 
  Prezenta hotararea a fost adoptata cu un numar de  ___11____voturi pentru, ___0___  impotriva, 

____0____ abtineri. 

 Nr.total consilieri  în funcţie 11 , consilieri prezenti ___11______ . 

 

 


