
R O M Â N I A                                                                                                       PROIECT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

JUDEŢUL TIMIŞ                                                     

ORAŞUL DETA 

CONSILIUL LOCAL                                                                                   Avizat pentru legalitate 

                                                                                                                      SECRETAR GENERAL,   

 

H O T Ă R Â R E A 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2020. 

 

              Consiliul local al oraşului Deta, Judeţul Timiş ; 

              Având în vedere referatul nr. 4.026/2020 al Serviciului Buget, contabilitate, finanţe, impozite 

şi taxe al Primăriei oraşului Deta, prin care se propune rectificarea bugetului local de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2020, referatul de aprobare al Primarului oraşului Deta şi avizul Comisiei 

Economice; 

              În conformitate cu art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

OUG nr.29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, art. 129 alin.(2), litera „b” și 

alin.(4), litera „a” din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ și Hotărârii nr.6148/15.05.2020 a 

Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale,; 

               În temeiul art. 139 și art. 196 alin.(1), litera „a” din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ 

HOTĂRĂŞTE : 

 

               Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, după 

cum urmează: 

 

       Se suplimentează la venituri: 

- Subcap. A11.06.00 “Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local”, cu suma 

de 74,00 mii lei; 

- Subcap. A39.07.00  ,,Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al 

statului sau al unităților administrativ-teritoriale,, cu suma de 20,00 mii lei. 

 

       Se reduce la cheltuieli: 

- Subcap. A04.01.00 ,,Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor     

locale,, cu suma de 9,00 mii lei; 

- Subcap. A04.04.00 ,,Sume din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare 

buget local,, cu suma de 35,00 mii lei; 

 

      Se suplimentează la cheltuieli: 

      - Subcap. A65.03.01 ,,Învățământ prescolar,, Titlul II ,,Bunuri și servicii,, cu suma de 5,00 mii 

lei; 

- Subcap. A68.05.02 ,,Asistență socială în caz de invaliditate,, cu suma de 60,00 mii lei, din       

care Titlul I ,,Cheltuieli de personal,, cu suma de 34,00 mii lei și Titlul IX ,,Asistență socială,, cu 

suma de 26,00 mii lei; 

- Subcap. A68.50.50 ,,Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale,, Titlul I ,,Cheltuieli de 

personal,, cu suma de 2,00 mii lei 

 

      Se reduce la cheltuieli: 

      - Subcap. A67.50.00 ,,Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei,, Titlul II ,,Bunuri și 

servicii,, cu suma de 5,00 mii lei; 

      - Subcap. A70.50.00 ,,Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale,, 

Titlul XIX ,, Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent,, cu suma de 12,00 mii lei. 

 



 

 

               Art.2. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri proprii pe anul 2020, după cum urmează: 

 

     Se suplimentează la venituri: 

      - Subcap. F37.01.00 ,,Donații și sponsorizări,, cu suma de 3,80 mii lei; 

      - Subcap. F43.14.00 ,,Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital 

din domeniul sănătății,, cu suma de 499,80 mii lei; 

      - Subcap. F43.33.00 ,,Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de 

sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale,, cu suma de 87,10 mii lei.  

      - Subcap. F43.40.00 ,,Sume alocate pentru stimulentul de risc,, cu suma de 112,50 mii lei. 

 

    Se suplimentează la cheltuieli: 

    - Subcap. F66.06.01 “Spitale generale”, cu suma de 703,20 mii lei, din care:  Titlul I ,,Cheltuieli 

de personal,, cu suma de 112,50 mii lei, Titlul II “Bunuri și servicii”, cu suma de 90,90 mii lei și 

Titlul XIII ,,Active nefinanciare,, cu suma de 499,80 mii lei. 

 

               Art.3. Se aprobă rectificarea Bugetului creditelor interne, după cum urmează: 

 

   Se suplimentează la venituri: 

      - Subcap. C41.01.00 ,,Sume aferente creditelor interne,, cu suma de 3.000,00 mii lei. 

 

   Se suplimentează la cheltuieli: 

    -Subcap. C70.50.00 ,,Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale,, 

Titlul X ,, Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-

2020” cu suma de 1.600,00 mii lei; 

    -Subcap. C84.03.03 ,,Străzi,, Titlul X ,,Proiecte cu finațare din fonduri externe nerambursabile 

aferente cadrului financiar 2014-2020” cu suma de 1.400,00 mii lei. 

   

               Art.4. Prezenta hotărâre se comunică : 

                          - Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş ; 

                          - Consiliului Judeţean Timiş ; 

                          - Primarului Oraşului Deta ; 

                          - Compartimentului Administraţie publică, secretariat al Primăriei oraşului Deta ; 

                          - Serviciului Buget, contabilitate, finanţe, impozite şi taxe al Primăriei oraşului Deta ; 

                          - D.G.F.P. Timiş ; 

                          - Trezoreriei oraşului Deta. 

 

 

 

I N I Ț I A T O R, 

Primarul Orașului Deta. 

 


