
                                                                                     

 ROMANIA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ 

COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU 

PRIMARUL COMUNEI 

HOTARARE 
privind rectificarea bugetului local al comunei 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; 

            În baza prevederilor Hotarâri de Guvern nr. 1100 din 17 decembrie 2020 privind alocarea unor 

sume din Fondul de rezerva Bugetara la dispozitia Guvernului prevazut in bugetul de stat pe anul 2020, 

pentru unele unitati/subdiviziuni administrativ teritoriale; 

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 venituri 

cât și la cheltuieli cu suma de 50 mii lei , precum si virarea de credite in cadrul aculuiasi capitol intre 

aliniate  astfel : 

-Venituri total :                                                                                           +50 mii lei                        

              Din care   - sume defalcate din TVA cod 11.02.06                      +50 mii lei 

 -Cheltuieli total :                                                                                       + 50 mii lei  

               Virari  intre capitole                                                                   - 24,75 mii lei                                    

          1. Capitolul 61.02.50  ”Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice ”       + 32,4 mii lei     din care:       

                  -aliniatul  20.30.30   ” Atle cheltuieli cu bunuri si servicii ”        + 32,4 mii lei   

          2.   Capitolul 65.02.04.01 Invatamant                                                       - 24,75 mii lei   din care 

                -aliniatul 20.01.03 Incalzit , iluminat si forta motrica                         -7,37 mii lei 

                -aliniatul 20.01.05 Carburanti si lubrifianti                                         -5,71 mii lei 

               - aliniatul 20.01.06 Piese de schimb                                                    -2,21 mii lei 

               -  aliniatul 20.01.09Materiale si prestari de servicii cu caracter functional  -2,0 mii lei 

               - aliniatul 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare  -1,0 mii lei 

               - aliniatul 20.02.00 Reparatii curente                                                    - 0,12 mii lei 

               - aliniatul 20.04.02 Masti si materiale sanitare                                     - 2,0 mii lei 

               - aliniatul 20.06.01 Deplasari interne , detasari transferari                   - 1,3 mii lei 

              - aliniatul 20.13.00 Pregatire profesionala                                             - 1,6 mii lei  

              - aliniatul 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                         - 1,32 mii lei 

             - aliniatul 20.05.30 Alte obiecte de inventar                                            + 24,63 mii lei 

             - aliniatul 20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare  -0,12 mii lei 

             - aliniatu 20.01.08 Posta , telecomunicatii radoi, tv si internet                     + 0,12 mii lei  

      3. Capitolul 70.02.50  ”Alte servicii in domeniile locuintelor , serviciilor si dezvoltarii  comunale ”   

                                                                                                                             +10  mii lei din care: 



          -aliniatul 20.05.30 ”Alte obiecte de inventar ”                                + 10 mii lei                                                                                                   

      4 . Capitolul 84.02.03.03  ” Strazi”                                                             + 7,6  mii lei din care: 

                  -aliniatul 20.02.00 ” reparatii curente  ”                                          + 7,6  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  22.decembrie.2020 

Nr . 41 

 
Nota ; Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de _10_ voturi ,,pentru,,  ,__0__ abtineri __0__ voturi impotriva , din 

numarul de _10__ consilieri prezenti . 

 

 


