
                                                                                     

 ROMANIA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ 

COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU 

PRIMARUL COMUNEI 

 

HOTARARE 
privind rectificarea bugetului local al comunei  Baita de sub Codru pe anul 2020 

 

 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Băița de sub Codru; 

- Raportul compartimentului de specialitate financiar contabil din aparatul de specialitate 

al primarului comunei; 

- Raportul comisiei de specialitate a consiliului local. 

     În baza prevederilor  Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale , cu modificările și 

completările ulterioare și ale H.G. nr. 1044/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziția Guvernului , prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020 , pentru unele unități/subdiviziuni 

administrativ-teritoriale; 

        În temeiul prevederilor art. 129 alin (4) lit. a), art. 139 și 196 alin (1) lit. a) din Ordonanța de 

urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările și completările ulterioare; 

       Consiliul local al comunei Băița de sub Codru  adoptă prezenta; 

   

                                                 HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1.  (1) Bugetul local al comunei Băița de sub Codru pe anul 2020 se majorează atât la partea de 

venituri cât și de cheltuieli cu suma de 88 mii lei , precum si virarea de credite intre capitole si alineate astfel : 

     -Venituri total :                                                                                          +88 mii lei                        

              din care   - sume defalcate din TVA cod 11.02.06               +88 mii lei 

     -Cheltuieli total :                                                                                        -168,4 mii lei  

                         din care:               

       1. Capitolul 51.02.01.03  ”Autorități publice ”                           - 66.4 mii lei      

           -aliniatul  10.01.01   ” Cheltuieli de personal – Salarii de bază ”     -45 mii lei       

           -aliniatul 10.01.12 ” Indemnizatii platite unor persoane”                 -15 mii lei 

           -aliniatul 10.02.06 ” Tichete de vacanta”                                          -1 mii lei 

           -aliniatul 10.03.07 ” Contributie asiguratorie”                                  -2.5 mii lei 

           -aliniatul 20.05.30 ” Alte obiecte de inventar”                                  -2.9 mii lei 

      2.Capitolul 61.02.50 ”Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice ”      -3 mii lei   

 -aliniatul 20.30.30 ”Alte cheltuieli cu bunuri ”                                  -3 mii lei                                                                                                   

      3. Capitolul 67.02.03.02 ” Biblioteci publice”                                       - 3 mii lei  

           -aliniatul 10.01.01 ” Cheltuieli de personal – Salarii de bază ”         -2.8 mii lei 

          -aliniatul 10.03.07 ” Contributie asiguratorie”                                   -0.2 mii lei 

      4. Capitolul 70.02.50 ” Alte servicii in domeniile locuintelor”              -5 mii lei  

 -aliniatul 10.01.01 ”Salarii de baza ”                                                  -3.8 mii lei 

 -aliniatul 10.02.06 ”Tichete de vacanta ”                                            -0.9 mii lei 

 -aliniatul10.03.07 ”Contributie asiguratorie”                                      -0.3 mii lei                                                                                                     

       5. Capitolul 74.02.05.01 ” Salubritate”                                                  -3 mii lei    

          -aliniatul 20.01.09 ” Materiale si prestari de servicii”                        - 3 mii lei 

       6. Cpitolul 51.02.01.03 ” Autoritati executive”                                     +14.8 mii lei  

         -aliniatul 20.01.30 ”Alte bunuri si servicii”                                         +14.8 mii lei 

         7.Capitolul 50.04  ”Fond de rezerva bugetara ”               +20 mii lei        



-aliniatul 54.02.05  ”Fond de rezerva bugetara ”                               +20 mii lei                                        

  8.Capitolul 65.02.50  ”Alte cheltuieli in domeniul învățământului”         +7.7 mii lei   

-aliniatul 20.02   Reparatii curente                  +7.7 mii lei 

     9.Capitolul 66.02.50  ”Alte instituții și acțiuni sanitare                   +6.3 mii lei      

-aliniatul 20.02     Reparatii curente                        +6.3 mii lei 

 10.Capitolul 68.02.05.02  asistenta sociala în caz de invaliditate”             +94  mii lei   

-aliniatul  10.01.01     „Salarii de bază ( asistenți personali)”         +59 mii lei 

-aliniatul 10.03.07       ” Contribuții asupra  salariilor ”  +0.9 mii lei         

-aliniatul 57.02.01      ” Ajutoare sociale în numerar (Indemnizații 

persoane cu handicap grav ”   +28.1 mii lei 

-aliniatul 57.02.01      ” Ajutoare sociale în numerar (Indemnizații persoane cu handicap grav ” 

                                                                                                  +6 mii lei  

    11.Capitolul 70.02.50 ” Alte servicii in domeniile locuintelor”                +25.6 mii lei  

   -aliniatul 20.01.30 ”Alte bunuri si servicii”                                   +25.6 mii lei       

Art. 2.  Prezenta hotărâre se aduce la cunostiinte publica prin afisare si se comunica prin grija 

secretarului general , in conformitate cu prevederile art.197 din OUG 57/2019-Codul Administrativ, 

Prefectului Judetului Maramures  

- Primarului comunei Băița de sub Codru; 

- Trezoreriei Baia Mare 

- Administrației județene a finanțelor publice Maramureș; 

- Compartimentului financiar contabil . 

  

     

                                                            Presedinte de Sedinta  

        SABOU VASILE 

           

 

                                                                                                                               AVIZAT 

                          pentru legalitate 

                                                                                                                 secretarul General al Comunei 

                                  DRAGOŞ   TRAIAN 

Băiţa de sub Codru . 

la  14.decembrie.2020 

Nr . 39 

 
Nota ; Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de _11__ voturi ,,pentru,,  ,__0__ abtineri __0__ voturi impotriva , din 

numarul de _11___ consilieri prezenti . 

 


