
ROMANIA                                                                                         

JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA BAIA DE CRIS                       
CONSILIUL LOCAL                                                                            

HOTARAREA NR. 44/ 2021
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI BAIA DE CRIŞ

PE ANUL 2021

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BAIA DE CRIŞ,JUDEŢUL HUNEDOARA;
Având în vedere:
-  Proiectul  de  hotarare   nr.  38/01.09.2021  privind  rectificarea  bugetului  local  al

comunei Baia de Cris pe anul 2021
-Referatul de aprobare nr.38/28/01.09.2021 a Primarului comunei Baia de Criş din

care rezultă necesitatea rectificării bugetului local al comunei Baia de Criş pe anul 2021,
intrucit prin adresa nr. HDG_STZ 17459/2021 a DGRFP Timisoara-AJTCP-Hunedoara, sau
comunicat sumele alocate prin Decizia Directorului general al Directiei Generale Regionale a
Finantelor Publice nr 1043 /2021,  in vederea intocmirii bugetului de venituri si cheltuieli pe
anul 2021, extrasul de contul din care rezulta ca s-au incasat sume de la  Agentia de Plati  si
Interventii pentru Agricultura,  contul  de executie din care  rezulta ca  la unele capitole de
venituri sau depasit prevederile bugetare aprobate pe anul 2021, cat si adresa nr. HDG_STZ
17713/2021 a DGRFP  Timisoara-AJTCP-Hunedoara prin care s-a comunicat suma alocata
din  Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prezazut in bugetul de stat pe anul 2021,
asadar este necesar rectificarea bugetului local cu suma de 141,00 mii lei

-Raportul compartimentului de resort  nr.46/28/20.09.2021
-avizul  comisiei  pentru   agricultura   ,  activitati  economico—

financiare,amenajarea  teritoriului  si  urbanism   inregistrat  sub
nr.70/1426/27.09.2021;avizul comisiei de  specialitate  pentru Invatamint,sanatate si
familie  ,Activitati  social  –culturale  ,culte,  Munca  si  protectie  sociala,Protectie
copii,tineret ,sport nr. 71/1426/27.09.2021si avizul comisiei de specialitate Juridica si
de disciplina Protectie mediu si turism nr. 72/1426/27.09.2021

In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, ale
OUG nr. 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului  de stat pe anul 2021, HG 992/2021
privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in
bugetul de stat pe anul 2021,ale  art 34 , art. 51 , art.19 alin. 2  si art.20 lit.’’c’’ ,din Legea
privind finanţele publice  locale nr.  273/2006, art.  7 alin.12 din Legea nr  52/2003 privind
transparenta decizionala in administratia publica cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul  art 88, art 129 alin.2 lit b, alin.4 lit.a si art 139 alin 3 lit a,art.243 alinb.1 lit.a
din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E :
                    
Art.1.–Se rectifică  bugetul  local al comunei Baia de Criş  pe anul 2021 prin majorare cu
suma de 141,00 mii lei( trim. III= 134,00 mii lei si trim. IV =7,00 mii lei)  la partea de venituri
şi cheltuieli astfel:
  La venituri:
-cap.04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit- cu suma de 22,00 mii lei
-cap.04.02.04 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale- cu suma de 13,00 mii lei
-Cap.07.01.02 Impozit pe cladiri de la persoane juridice- cu suma de 7,00 mii lei;
-Cap.07.02.02 Impozit pe teren de la persoane juridice- cu suma de 2,00 mii lei;
-Cap.07.02.03 Impozit pe terenul din extravilan- cu suma de 32,00 mii lei;
-cap 16.02.02 Impozit mijloace de  transport de la persoane juridice- cu suma de 5,00 mii lei;



-cap.11.02.02  Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipii - cu suma de 16,00 mii lei:, din care:
        -finantarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru cheltuieli
prevazute la art. 104 alin. 2 lit. b)-d) din legea educatiei nationale nr.1/2011- cu suma de 
10 ,00 mii lei:
        - Finantarea burselor- cu suma de 6 ,00 mii lei:
-cap.11.02.06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata , pentru echilibrarea bugetelor
locale– cu suma de 37,00 mii lei
-cap.42.02.28  Subventii primite din Fondul de Interventie - cu suma de -7,00 mii lei:

Total venituri majorate= 141,00 mii lei ;
Se majoreaza cheltuielile cu suma de 141,00 mii lei la următorele capitole astfel:

  -Cap.51.02.01 Autoritati executive si legislative -cu suma de 30,00 mii lei  
-art. 20.01.04 Apa ,canal si salubritate-cu suma de 30,00 mii lei 

Total cap. - Cap.51.02.01 Autoritati executive si legislative -cu suma de 30,00 mii lei 
-Cap.65.02. Învãţãmânt: cu suma de 16,00 mii lei  astfel :

                                                                                                                Mii lei
Cod Denumire indicator Total  

cap.
65.02

Inv 
prescolar
65.02.03.01

Inv. Primar
65.02.03.02

Inv.secundar
65.02.04.01

20.01.09 Materiale si prestari 
de servicii cu caracter
functional

10,00 - - 10,00

total Titlul 20 10,00 0.00 0,00 10,00
59.01 Burse 6,00 - - 6,00

total Titlul 59 6,00 0,00 0,00 6,00
Total Cap.65.02 

Invatamant
16,00 0,00 0,00 1600

Total cap 65.02. Învãţãmânt: cu suma de 16,00 mii lei 
-Cap. 70.02.06 Iluminat public si electrificari--cu suma de 30,00 mii lei 

 -art.20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare- cu suma de 
30,00 mii lei  
Total cap. 70.02.06 Iluminat public si electrificari--cu suma de 30,00 mii lei 
-Cap.84.02.03.01 Drumuri si poduri -cu suma de 65,00 mii lei ; 
            - art.20.02 Reparatii curente - cu suma de 65,00 mii lei;
  Total cap. 84.02.03.01 Drumuri si poduri –cu suma de 65,00 mii lei     
Total cheltuieli majorate = 141,00 mii lei;
Art.2.–Se rectifică estimarile bugetul  local al comunei Baia de Criş  pe anii 2022-2024 prin
majorare la partea de venituri şi cheltuieli astfel:
                                                                                                                     - mii lei-
Cod. Denumire indicator Estimari

an 2022
Estimari
an 2023

Estimari  an
2024

A.Venituri
11.02.02 Buget initial 1384,00 1387,00 1389,00
11.02.02 Influente

Sume  defalcate  din  taxa  pe
valoarea adăugată pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, oraşelor, municipii:
- Finantarea burselor

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00
11.02.02 Buget rectificat 1390,00 1393,00 1395,00

Total venituri 4002,00 3794,00 3596,00
B.Cheltuieli

Buget initial



65.02
65.02.04.01
-art.59.01

Invatamant
Invatamant secundar
Burse 

235,00
138,00

22,00

240,00
143,00
22,00

241,00
144,00
22,00

65.02
65.02.04.01
-art.59.01

Influente
Invatamant
Invatamant secundar
Burse

6,00
6,00
6,00

6,00
6,00
6,00

6,00
6,00
6,00

65.02
65.02.04.01
-art.59.01

Buget rectificat
Invatamant
Invatamant secundar
Burse

241,00
144,00

28,00

246,00
149,00
28,00

247,00
299,00
28,00

Total cheltuieli 4002,00 3794,00 3596,00

Art.3.–Se rectifică  bugetului din venituri proprii si subventii din bugetul local
al comunei Baia de Criş  pe anul 2021 prin majorare cu suma de 26,20  mii lei la partea de
venituri şi cheltuieli astfel:
La venituri:
-cap.30.10.50 Alte venituri din proprietate– cu suma de 26,20 mii lei:

Total venituri majorate= 26,20 mii lei ;
Se majoreaza cheltuielile cu suma de 26,20 mii lei la următorul capitol astfel:

Cap.83.10.04- Silvicultura - cu suma de 26,20 mii lei ;
-art.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii- cu suma de 26,20 mii lei;

Total cap :83.10.04- Silvicultura - cu suma de 26,20 mii lei
Total cheltuieli majorate = 26,20 mii lei;

   Art.4.   Aproba anexa 1 si 2 care face parte integranta din prezenta hotarare 
   Art.5.    Prezenta se poate contesta conform Legii 554/2004 la Tribunalul Hunedoara, în 
termen de 30 zile

 Art.6.  Prezenta  hotarare  se  comunica  Institutiei  Prefectului  Judetului  Hunedoara  si
Primarului comunei Baia de Cris.
.

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                         CONTRASEMNEAZĂ
    Jula Camelia-Voichita                                                                        SECRETAR
GENERAL,
                                                                                                                        Rusu Lucia
                                                          

BAIA DE CRIS: 30.09.2021

Nr.de consilieri prezenţi: ____ din totalul de 11, aflaţi în funcţie
Cvorumul necesar pentru adoptare majoritate ___________, art.5 lit.___) ______  voturi
Adoptată prin vot deschis
Voturi pentru __________
Voturi împotrivă________
Abţineri _______________

CARTUŞ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI,DUPĂ 
SEMNĂTURA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ ŞI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI



PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL 
NR.______/_____________.

Nr. 
crt.

Operaţiuni efectuate Data ZZ/LL/AN
Semnătura persoanei 
responsabile să 
efectueze procedura

0 1 2 3

1
Adoptarea hotărârii, potrivit codului administrativ, 
s-a făcut, prin vot deschis, cu majoritate:

______/__/_____
 □ simplă □ absolută □ calificată
Art.5 lit. ee)
Voturi pentru:___
Voturi împotrivă:__
Abţineri:___
Nu a votat:____

Art.5 lit. cc)
Voturi pentru:___
Voturi împotrivă:__
Abţineri:___
Nu a votat:____

Art.5 lit. dd)
Voturi pentru:___
Voturi împotrivă:__
Abţineri:___
Nu a votat:____

2 Comunicarea către primar ______/__/_____
3 Comunicarea către prefectul judeţului ______/__/_____
4 Aducerea la cunoştinţa publică ______/__/_____

5
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 
individual

______/__/_____

6
Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte 
juridice, după caz

______/__/_____


