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HOTARAREA NR.
CRl$
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI BAIA DE
PE ANUL 2O2O

coNslLluL LOCAL AL COMUNEI BAIA DE CRI9,JUDETUL HUNEDOARA;
Avdnd in vedere:
- proiectul de hotarare nr.21l.2O2O privind rectificarea bugetului local al comunei Baia
de Cris pe anul 2020
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din care
-Referatul de aprobare nr.21128124.04.2020 a Primarului comunei Baia de Crig
pe anul 2020, intrucit
rezulti necesitatea-r"ltiti.arii bugetului local al comunei Baia de Crig
piin uor"r" HDG_STZ 712}l2oio a DGRFP Timisoara-AJTCP-Hunedoara s-au comunicat
precum si adresa HDG-STZ
sumele alocate in baza Deciziei Sefului A.J.F.P Hunedoara
prin
comunicat repartizarea pe
s-a
care
743712020 a DGRFp Timisoara-AJTCP-Hunedoara
de urgenta a Guvernului
ordonanta
din
21
si
trimestre in conformitate cu prevederile ar1..20
2020
pe
anul
stat
'
nr solzozo cu privire la rectificarea bugetului de
-Raportulcompartimentuluideresortnr.30128124.04.2020
pentru agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea

-Avizul comisiei

teritori

u Iu

i st u rba n ism nr .3Q l28l 27'04'2020

pe anul 2020 nr,.512020, ale art'20
ln conformitate., prevederile Legii bugetului de stat
de stat pe anul 2020,a1e art 34 , art 51
si 2l din OUG nr.50/2020 cu privire la recti-ficarei bugeturlLri
nr' 27312006 cu
art.19 alin,2 si art.20 lit."c" ,din Legea privind finanlele publrce locale
modificarile si completarile ulterioare
a si art.'196 alin1, lit a
ln temeiul art 88, art.129 alin 2 lit b' alin.4 lit.a si art 139 alin 3lit
cu modificarile si completarile
din OUG nr.5712019-Partea a lll-a privind Codul Administrativ
ulterioare
,

,

HorAnA$rE:
pe anul 2020 prin majorare cu
Art.1.-Se rectificS bugetul local al comunei Baia de criE
,rrZ-d9g,oo mii lei la partea de venituri 9i cheltuieli astfel:
La venituri:
de -1,00 mii lei
-cap.oa.a2.01 Cote defalcate din impozitul pe venit- cu suma

pe venit pentru echilibrarea
-cap.04.02.04 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul
bugetelor locale- cu suma de -13,00 mii lei
pentru echilibrarea bugetelor
-cap.11.02.06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata,
locale- cu suma de 23,00 mii lei
Total venituri maiorate= 9,00 mii lei ;
capitol astfel:
Se majoreaza cheltuielile cu suma de 9,00 mii lei la urmitorul
-cu suma de 9,00 mii
locale
autoritatilor
-Cap.54.02.05 Fond de rezerva bugetara la dispozitia
lei

locale - cu suma de
- art.50.04.OO Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor
9,00 mii lei,
la dispozitia autoritatilor locale -cu suma
Total cap. -cap.54.02.05 Fond de rezerva bugetara
de 9,00 mii lei
;

Total chettuieli maiorate = 9,00 mii lei;
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Art.z. Aproba anexa

Art.3.

1 care face parte integranta din prezenta hotarare
Prezenta se poate contesta conform Legii 554/2004 la Tribunalul Hunedoara, in

termen de 30 zile.
Art.4. Prezenta hotarare
Primarului comunei Baia de Cris
PRE$EDrN

ILIES FL

iei Prefectului Judetului Hunedoara

TflBE $EDINTA

si

CONTRASEMNEAZA

.MIRCEA

SECRE

BAIA DE CRIS: 30 04,2020
Prezenta hotarare a fost adoptata, prin vot deschis astfel: un numar d"Q-voturi " pentru"
voturt ,,abtineri"
voturi ,,impotriva" si un numar de un numar de -
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