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ROMANIA

JUDEȚUL MARAMUREȘ
COMUNA BĂIȚA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

DE

PROIECT

HOTĂRÂRE

cu privire la adoptarea bugetului local
pe anul 2020
Având în vedere;
- referatul primarului comunei de aprobare a acestui proiect de hotărâre, avizul comisiei de
specialitate din cadrul consiliului local ,raportul compartimentului de specialitate,precum și avizul
secretarului general al comunei;
- prevederile legii nr.5 /2020 ,legea bugetului de stat pe anul 2020, a Deciziilor nr.1,2 și 6
/2020 ale Șefului Administrației Județene a finanțelor publice Maramureș și anexele la acestea;
- prevederile legii Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
In temeiul prevederilor articolului 129 aliniatul 2 litera”b”,aliniatul 4 litera”a” și
art. 196
aliniatul 1 litera „a” din OUG nr. 57/2019-Codul Administrativ-publicat în M.O. al României nr. 555 din
5 iulie 2019;
Consiliul local al comunei Baita de sub Codru județul Maramureș,întrunit în ședință ordinară
în data de 19 februarie 2020,adoptă prezenta ;

HOTĂRÂRE:

Articolul 1. Prezenta hotărâre stabilește volumul veniturilor și structura acestora pe capitole
precum și volumul cheltuielilor pe destinații și ordonatori de credite pentru bugetul comunei Băița de sub
Codru pe anul 2020.
Articolul 2. Bugetul local al comunei Băița de sub Codru pe anul 2020 se stabilește atât la
venituri cât și la cheltuieli în sumă de 2687 mii lei.
Articolul 3. Constituirea veniturilor bugetare se face pe seama impozitelor, taxelor , a altor
contribuții de la persoane fizice și juridice de pe teritoriul comunei, prelevări din T.V.A și impozitul pe venit
și suvenții de la alte bugete.
Articolul 4.(1) Impozitele , taxele , alte contribuții și celelalte venituri ale bugetului local, se
încasează conform dispozițiilor legale -în vigoare.
(2). Controlul fiscal pentru stabilirea, urmărirea și încasarea pe anul curent și anii
precedenți, în limita perioadei de prescripție, se efectuează potrivit prevederilor actelor normative în vigoare
la data operațiunilor supuse controlului, prin biroul de contabilitate și impozite -taxe de la Primăria comunei
Băița de sub Codru .
Articolul 5. Veniturile bugetului local pe anul 2020 sunt în sumă de 2687 mii Iei și se prezintă
astfel:

Venituri TOTAL
A.Venituri proprii
B. Prelevări din bugetul de stat și allte surse
Din care :
- Cote defalcate din imp.pe venit
-Sume defalcate din cote defalcate
-Sume defalcate din TVA .
-Sume de echilibrare din TVA
-Suvenții de la alte bugete(încalzire)

04.02.01
04.02.04
11.02.02
11.02.06
42.02.34

2687 mii lei
777 mii lei
1910 mii lei
205
298
338
1059
10

imii lei
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei

Articolul 6. Cheltuieli bugetului local pe anul 2020 sunt în sumă totală de 2687 mii lei
în structură se prezintă astfel :

Total cheltuieli:

-Servicii publice generale 51.02.
din care;
-Cheltuieli de personal
-Cheltuieli materiale și servicii

-Apărare ordine publică și siguranță : 61.02 Total
din care

cheltuieli de personal
- alte cheltuieli -situații de urgență

-ÎNVĂȚĂMÂNT 65.02. Total
din care;
-cheltuieli materiale și servicii
-stimulente educaționale

-SĂNĂTATE 66.02.
din care:- cheltuieli materiale și servicii

-CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE 67.02.

6176 mii lei

929.8 mii lei
751.8 mii lei
178 mii lei

128,5 mii lei
105,5 mii lei
23

mii lei

131 mii lei
124 mii lei
7 mii lei
50 mii lei
50 mii lei

137,95 mii lei

din care :

-Biblioteca comunală
din care ; cheltuieli de personal

-A ctivității cultural-sportive
din care ;
-asociația cultrala MUGURAȘI CODRULUI
-susținere Asociația Sportiva Școala Gimnazială
-organizare activități culturale
(10% pentru susținerea festivalului TÂRGUL SÎNZIENELOR)

60,95 mii lei
55 mii lei
5 mii lei
5 mii lei
45 mii lei

-CULTE
-Asistență socială 68.02.

22 mii lei
240 mii lei

Din care :
- Cheltuieli de personal
-ajutor social numerar (ajutor înmormântare)
-suvenție încălzire -alte bugete

223 mii lei
3 mii lei
14 mii lei

-Servicii de dezvoltare publică 70.02

332,65 mii lei

din care:
-cheltuieli de personal
-Cheltuieli materiale,bunuri și servicii.

149,65 mii lei
183,65 mii lei

-Serviciul de salubrizare 74.02
-Transporturi si comunicații 84.00
din care:
-cheltuieli de capital (PARCARE )
- modernizare străzi
- bunuri și servicii

112 mii lei
625,1 mii lei
196 mii lei
395,1 mii lei
34 mii lei

Articolul 7. Repartizarea pe trimestre , articole și aliniate a veniturilor si cheltuielilor
bugetului local se va face de ordonatorul principal de credite in condițiile legii.
Articolul 8.Se aprobă fondul de salarii și numărul de personal pentru anul 2020 precum și
lista cu obiectivele de investiții pe anul 2020 ,conform anexelor 1 și 2 la prezenta hotărâre ,anexe ce fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 9. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare și se comunică prin
grija secretarului general al comunei, în conformitate cu prevederile art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, Prefectului Județului Maramureș pentru exercitarea controlului de legalitate,precum și
- Primarului comunei
- Compartimentelor financiar- contabil și impozite - taxe locale
- Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș
- Trezoreriei BAIA MARE
- Scolii gimnaziale Băița de sub Codru
- Asociațiilor solicitante

Initiator
Primar DUMUTA AUREL

Baita de sub Codru
la 10 februarie 2020.

