
 

 
ROMANIA 

   JUDETUL MARAMURES     

   COMUNA BĂITA DE SUB CODRU      
   CONSILIUL LOCAL    

                      HOTARARE     
  
                        cu privire la rectificarea bugetului local al comunei  Baita de sub Codru pe anul 2021 

 

  Avand in vedere ; 

 

-referatul de aprobare  întocmit de catre  primarul comunei , avizul comisiei de  specialitate din cadrul  

consiliului local  , raportul de specialitate al  compartimentului de resort  ,precum şi avizul secretarului general al 

comunei;  
           -hotărârea nr. 6857/09.11.2021 a  comisiei din cadrul M.F.P. direcția Generală de Trezorerie 

și Datorie Publică; 

  -adresa nr. 2294/8.12.2021  a scolii gimnaziale Băița de sub Codru. 

-adresa nr. MMG-STZ-4962/06.12.2021, deciziile nr.30 cu referire la OUG nr. 122/2021   

privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 și decizia nr. 32 avand în vedere prevederile Legii buge-

tului de stat nr. 15/ 2021 ale Șefului Administrației Județene a finanțelor publice Maramureș; 
   - prevederile Legii  nr. 273/2003 privind  finantele publice locale; 

               In temeiul prevederilor articolului 129  aliniatul 2 litera”b” aliniatul 4 litera”d” 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 judetul Maramures,întrunit în şedinţă  extraordinară în 

data de  9 decembrie  2021,adoptă prezenta ; 
 

HOTĂRÂRE : 

 

  Articolul . 1.   Bugetul local al comunei Baița de sub Codru pe anul  2021   se  majorează atât la  
partea de venituri cât și la partea de cheltuieli cu suma de  1163 mii lei   după cum urmează; 

-Venituri total:                                                                                                             + 1163   mii  lei    
din care;    -     imprumut din   21.C.41.02.02                                                     
             - Cheltuieli total :                                                                                                         + 1163   mii lei    
din care: 
   -capitolul 67.07.03.07 "Camine culturale" aliniatul 58.04.01 "Finantare nationala”   +1163   mii lei  

                                                         
      Articolul .2. De asemenea  bugetul local al comunei  Băiţa de sub Codru se   modifică între  capi-

tole și aliniate  astfel; 
 
Venituri proprii,suvenții și sume defalcate din TVA:        +180 mii lei 

-imp cladiri pf  07.01.01  +   5 mii lei 

-imp teren pf   07.02.01  +   2 mii lei 

-sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea chel-

tuielilor descentralizate la nivelul comunelor  
11.02.02 

 
-  65 mii lei 

-sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea chel-

tuielilor descentralizate la nivelul comunelor 
11.02.02 

 
+   2  mi lei 

-imp mijloace de transport pf 16.02.01  + 29 mii lei 

-alte taxe pe utilizarea bunurilor 16.50.00  +   3 mii lei 

-alte impozite  si taxe fiscale   18.50.00  + 45 mii lei 

-concesiuni si inchirieri  30.05.30  + 26 mii lei 

-venituri din prestari servicii 33.08.00  + 73 mii lei 

-amenzi si alte sanctiuni  35.01.02  + 10 mii lei 

-subventii pentru acordarea ajutorului de incalzire 42.34.00  + 50 mii lei 
 

   

   

              

 

 

 

 



 Modificări între capitole; 

  Retrageri            -287,44  mii lei 

Capitolul 51.01.03 “Autorități executive”                                      -  53  mii lei 
-aliniatul 10.01.01 “Salarii de baza ”                                             -  43  mii lei 

-aliniatul 10.01.12 “Indemnizatii consilieri”                                 -    2  mii lei 

-aliniatul 10.03.07 “Contributie asiguratorie”                                -    2  mii lei 

-aliniatul 20.01.05 “Carburanti”                                                              -    4  mii lei 

-aliniatul 20.13.00 “Pregatire profesionala ”                                           -    2  mii lei 

 

 

Capitolul 54.02.05 "Fond de rezerva bugetara"                                    -   20 mii lei   
- aliniatul 50.04 "Fond de rezerva bugetara”                                                    -   20 mii lei 

Capitolul 61.02.50 "Ordine publică"                                                      -   18 mii lei   
 -aliniatul 10.01.01 “Salarii de baza ”                                                             -  8 mii lei 

- aliniatul 20.30.30 " Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”                             -10 mii lei 

Capitolul 65.02.50“Alte ch in domeniul invatamantului”                    - 4 mii lei                              

-aliniatul  57.02.03 “Tichete sociale ”                                                             - 4 mii lei 

            Capitolul 65.04.01 “Invatamant superior”                                           -20,47 mii lei 

-aliniatul  20.01.01 “Furnituri birou”                                                          -  2,34 mii lei 

-aliniatul 20.01.02 “Materiale pentru curatenie”                                                      -  0,85 mii lei 

-aliniatul  20.01.03 “Incalzit, iluminat si forta motrica”                             -  2,9   mii lei 

-aliniatul 20.01.05 “Carburanti”                                                                 -  3,51 mii lei 

-aliniatul 20.01.06 “Piese schimb”                                                                           -  2,05 mii lei 

-aliniatul 20.01.08 “Posta, telecomunicatii”                                                  -  0,1   mii lei 

-aliniatul 20.01.30 “Alte bunuri si servicii”                                                  -  0,93 mii lei 

-aliniatul 20.04.02 “Materiale sanitare”                                                         -  5      mii lei 

-aliniatul 20.13.00 “Pregatire profesionala ”                                                  -  0,7   mii lei 

- aliniatul 20.30.30 " Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”                             -  2,09 mii lei 

Capitolul 67.02.03.07 "Camine culturale"                                             -63 mii lei   
- aliniatul 58.04.01 "Finantare nationala”                                                       -63 mii lei                                                                                      

Capitolul 68.02.05.02 “Asistenta sociala”                                              -57 mii lei 

-aliniatul 10.01.01 “Salarii de baza ”                                                              -16 mii lei 

-aliniatul  57.02.01 “Ajutoare sociale in numerar ”                                        -41 mii lei 

Capitolul 68.02.15.01 “Ajutor social”                                                    -  4 mii lei 

-aliniatul  57.02.01 “Ajutoare sociale in numerar ”                                        -  4 mii lei 

Capitolul 70.02.06 “Iluminat public”                                                    -14 mii lei 

-aliniatul  20.01.03 “Incalzit, iluminat si forta motrica”                                 -14 mii lei 

Capitolul 70.02.50 “Alte servicii in domeniile locuintelor”              -34 mii lei 

-aliniatul 10.01.01 “Salarii de baza ”                                                                -  4 mii lei 

-aliniatul  20.01.03 “Incalzit, iluminat si forta motrica”                                           - 4 mii lei 

-aliniatul 20.01.05 “Carburanti”                                                                               -11 mii lei 

-aliniatul 20.05.30 “Alte obiecte de inventar”                                                          -15 mii lei 

Suplimentări:              467,47  mii lei 

-Capitolul 51.01.03 “Autorități executive”                                    +  28 mii lei 
-aliniatul 20.05.30 “Alte obiecte de inventar”                                               +  13 mii lei 

- aliniatul 20.30.30 " Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” (Nomenclator stradal)   +  15 mii lei 

-Capitolul 65.04.01 “Invatamant superior”                                  +  47.47 mii lei 

-aliniatul 20.05.30 “Alte obiecte de inventar”                                                          +  41,81 mii lei 

-aliniatul 20.01.09”materiale și prestarii servicii      +     5,66 mii lei 

Capitolul 67.02.05.01 “Sport”                                                        +  14 mii lei 

-aliniatul 59.11.00 “Asociatii si fundatii” (cadouri)                                                +  14 mii lei 

Capitolul 68.02.05.02 “Asistenta sociala”                                        +  21  mii lei 

-aliniatul 10.01.01 “Salarii de baza ”                                                             +  21  mii lei 

Capitolul 68.02.15.01 “Ajutor social”                                               +  50 mii lei 

-aliniatul  57.02.01 “Ajutoare sociale in numerar ” (Ajutor lemne)                         +  50 mii lei 

Capitolul 74.02.05 “Salubrizare”                                                      +  11 mii lei 

-aliniatul  20.01.09 “Materiale si prestari servicii”                                                   +  11 mii lei 

 

 



Capitolul 84.02.03 “Strazi”                                                               +296 mii lei 

-aliniatul  20.02.00 “Reparatii curente”                                                           +   2 mii lei 

-aliniatul  58.04.01 “Finantare nationala”                                                      +    3 mii lei 

-aliniatul  71.01.01 “Constructii”                                                                  +197 mii lei 

-aliniatul  71.01.30 “Alte active”                                                                              +  94 mii lei 

                           Articolul . 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi 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 legali-

tate,precum și   

           - Primarului comunei 

                                - Trezoreriei  BAIA  MARE 

                                - Compartimentului financiar- contabil  

                                - Administraţia Judeţeană  a Finanţelor Publice  Maramureş  

                                 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

   

             POP ZAMFIR 
                                                                                                                                   contrasemnat  pentru legalitat 

   SCRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

                                                                                                                                  TRAIAN DRAGOŞ 

Baita de sub Codru 

la  9 decembrie    2021. 

 Nr. 51. 
         Notă; 

                              Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de__11__ voturi pentru,  __0___abţenere __0___ voturii 

împotrivă,din numărul  de  ____11____  consilieri prezenţi .  

                              Consilieri în funcţie :  11 

 

    
 

 


