
 

 
ROMANIA 

   JUDETUL MARAMURES     

   COMUNA BĂITA DE SUB CODRU      
   CONSILIUL LOCAL    

      HOTĂRÂRE   

 
                        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; 

                       -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  ordinară în data 

de  31 august   2021,adoptă prezenta ; 
HOTĂRÂRE : 

   

 
   Articolul . 1. Bugetul local al comunei Băiţa de sub Codru se   modifică între  capitole și aliniate  astfel; 

1. Capitolul 51.02.01.03 "Autorități executive"   -33 mii lei 

aliniatul 20.05.30 "Alte obiecte de inventar"   -20 mii lei 

aliniatul 20.06.02 "Deplasări în străinătate"   -3 mii lei 

aliniatul 20.13.00 "Pregătire profesională"   -10 mii lei 

    

2. Capitolul 61.02.50 "Ordine publică"   -30 mii lei 

-aliniatul 10.01.01 "Salarii de bază"   -30 mii lei 

    

    

3. Capitolul 67.02.03.02 "Biblioteci publice comunale"   -27.8 mii lei 

-aliniatul 10.01.01 "Salarii de bază"   -26.5 mii lei 

-aliniatul 10.03.07 "Contribuția asiguratorie pentru 

muncă"   
-1.3 mii lei 

    

Virări pe capitole și aliniate:   +90.8 mii lei 

    

1. Capitolul 51.02.01.03 "Autorități executive"   +13 mii lei 

-aliniatul 20.01.03 "Încălzit, iluminat și forță motrică"   +3 mii lei 

-aliniatul 20.01.09 "Materiale și prestări de servicii"   +10 mii lei 

    

    

2. Capitolul 70.02.50 "Gospodărie comunală"   +57.8 mii lei 

-aliniatul 20.01.03 "Încălzit, iluminat și forță motrică"   +20 mii lei 

-aliniatul 20.01.09 "Materiale și prestări de servicii"   +7.8 mii lei 

-aliniatul 20.01.30 "Alte bunuri și servicii"   +30 mii lei 

    

3. Capitolul 84.02.03.03 “Strazi”   +20 mii lei 

-aliniatul 71.01.30 "Alte active fixe"   +20 mii lei 

  

  

 

 



 

 

Articolul . 2. 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 legalitate,precum și   
   - Primarului comunei 
                           -Trezoreriei  BAIA  MARE 

              - Compartimentului financiar- contabil  

 - Administraţia Judeţeană  a Finanţelor Publice  Maramureş       

 
                                                                          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
 

                                                                                TĂTĂRAN FLORIN-MARIUS 
 

                                                                                       _________________ 

         contrasemnat  pentru legalitate 
                                                                                                                               SCRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

                                                                                                                                                   TRAIAN DRAGOŞ 

Baita de sub Codru 

la  31 august     2021.        ______________________  

 Nr.34 .   
 
         Notă; 

                              Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de_10___ voturi pentru,  __0___abţenere __0___ voturii  

împotrivă,din numărul  de  ___10_____  consilieri prezenţi .  

                              Consilieri în funcţie :  11 

 
 


