
 

                                                                                  
 ROMANIA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ        
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU     

CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 

 

              cu privire la rectificarea bugetului local al comunei  Baita de sub Codru pe anul 2018 
 

 Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei,referatul compartimentului de specialitate , 

avizul secretarului comunei,precum şi avizul comisiei de specialitate -buget-finanţe- din cadrul consiliului local; 

Avand in vedere prevederile Legii  nr. 273/2003 privind  finantele publice locale; 

            Având în vedere prevederile  HCJ nr. 285/7.12.2018 cu privire la repartizarea  sumelor din fondul  con-

stituit  la dispoziția Consiliului Județean . 

In temeiul prevederilor articolului 36 alineatul 2 litera b,aliniatul 4 litera a si articolului  115 aliniatul 1 

litera b din Legea nr. 215 /2001 a administratiei publice locale , republicata în Monitorul Oficial al Romaniei 

nr. 123 din 20 februarie 2007 ,cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul local al comunei Baita de sub Codru judetul Maramures,întrunit în şedinţă ordinară   la data de 

17  decembrie  2018; 
 

 

 

HOTARASTE : 
 

Articolul . 1.  Bugetul local al comunei Baita de sub Codru pe anul  2018   se  majoreaza  

atat la partea de venituri cat şi la partea de cheltuieli cu suma de 88 mii lei ,astfel;  

      -Venituri total ;                                          88 mii lei   

 din care;  

- veniturii  proprii                              23 mii lei                  

- sume defalcate din imopozit pe venit (cod 04.02.04)           50 mii lei 

                       - cote defalcate din TVA       15 mii lei 

                          - Cheltuieli total                                                                             88 mii lei       

  din care; 

- capitolul   84.00 -Cheltuieli de capital                 88 mii lei 

  Articolul . 2. Bugetul local al comunei Băiţa de sub Codru se  se modifică între  capitole ,   

articole  și aliniate în cadrul aceluiași capitol ,conform anexelor la prezenta hotărâre ,anexe ce fac parte inte-

grantă din aceasta.   

  Articolul . 3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afişare si se comunica ; 

- Instituţiei Prefectului judetului Maramures 

- Trezoreriei  BAIA  MARE 

- Compartimentului financiar- contabil  

 

      
PRESEDINTE DE SEDINTA 

 

        VANCA  VALENTIN 
CONTRASEMNAT 

             SECRETARUL COMUNEI  

                 DRAGOŞ  TRAIAN 
Baita de sub Codru 

la 17 decembrie 2018. 

Nr.47. 
 

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.   
 

 

 


