
 

 
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 2020 
 

  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; 

   -contractul de finantare  nr. C1920072x202662605856 din data de 19.12.2019,încheiat cu AFIR din cadrul 

MADR în cadrul Programului Național pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1262/2009, 

pentru implementarea proiectului de investiții denumit ”Investiții în infrastructuri mici în comuna Băița de sub Codru,județul Mara-

mures” 

                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  30 iulie   

2020,adoptă prezenta ; 
 

 
HOTĂRÂRE : 

 

 

   
  Articolul . 1.   Bugetul local al comunei Baița de sub Codru pe anul  2020   se  majorează atât la partea  

de venituri cât și la partea de cheltuieli cu suma de 132.172,91 lei   după cum urmează; 
-Venituri total: capitolul 48.04.01                                                                  +132,172,91 lei    
                -programe din FEDR                +132,172,91 lei    

     

                        - Cheltuieli total   capitolul 84.02                                                                            +132,172,91 lei             
      aliniatul 58.04.02          +132,172,91 lei             

                                       
  Articolul . 2. Bugetul local al comunei Băiţa de sub Codru se   modifică între  capitole și aliniate  astfel; 

 capitolul . 67.02.03.07.cămine culturale- ,                                   -  45. 000 lei ; 
            -aliniatul 20.01.09            -   30000   lei           

             -aliniatul 20.30.30             -   15000   lei              

                                           -aliniatul 58.04.            +  45000   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 adminis-

trativ, Prefectului Județului Maramureș pentru exercitarea controlului de legalitate,precum și   
   -Primarului comunei 
                           -Trezoreriei  BAIA  MARE 

              -Compartimentului financiar- contabil  

  -Scolii gimnaziale Baita de sub Codru 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
 

          RUS  VASILE 
 

Contrasemnat  pentru legalitate 

             SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI  

                 DRAGOŞ  TRAIAN 
Baita de sub Codru 

la  30 iulie   2020. 

Nr. 21 . 
                             Notă: 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de __11____voturi „pentru _0____voturi împotrivă,___0___abțineri 

din numărul  de 11 consilieri în funcţie ,fiind prezenţi ___11____ consilieri.   

 

 


