
R O M Â N I A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

JUDEŢUL TIMIS                                                                                               

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI DETA 

                                                                                                                   

 

 

H O T Ă R Â R E A 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

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

 

                 

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

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

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

modificările și completările ulterioare; 

              ținând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, luând act de: 

a) referatul de aprobare prezentat de către Primarul orașului Deta, în calitatea sa de iniţiator; 

b) referatul Serviciului Buget, contabilitate, finanțe, impozite și taxe din cadru Aparatului de 

specialitate al Primarului orașului Deta, înregistrat sub nr. 6.042/2020 prin care se propune rectificarea 

bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020; 

c) avizul Comisiei Economice a consiliului local, 

              Consiliul local al orașului Deta adoptă prezenta hotărâre. 

 

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

cum urmează: 

 

              Se suplimentează la venituri: 

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

statului sau al unităților administrativ-teritoriale,, cu suma de 37,00 mii lei; 

            -Subcap. A42.69.00 ,,Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare 

susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 

aferente perioadei de programare 2014-2020,, cu suma de 18,36 mii lei; 

 -Subcap. A48.01.01 ,,Sume primite în contul plăților efectuate în anul current (FEDR),, cu 

suma de 104,02 mii lei; 

 -Subcap. A48.11.02 ,,Sume primite în contul plăților efectuate în anul anterior (IPA II),, 

cu suma de 23,14 mii lei. 

 

             Se reduce la cheltuieli: 

 -Subcap. A65.04.02 ,,Învățământ secundar superior,, Titlul I ,,Cheltuieli de personal,, cu 

suma de 15,00 mii lei. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

            Se suplimenteaza la cheltuieli: 

            - Subcap. A65.04.02 ,,Învățământ secundar superior,, Titlul II ,,Bunuri și servicii,, cu suma 

de 15,00 mii lei; 

            - Subcap. A84.03.03 ,,Străzi,, cu suma de 182,52 mii lei, din care: Titlul II ,,Bunuri și servicii,, 

cu suma de 37,00 mii lei și Titlul XIII ,,Active nefinanciare,, cu suma de 145,52 mii lei. 

 

 

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

urmează: 



 

        Se reduce la cheltuieli: 

        -Subcap. F66.06.01 ,,Spitale generale,, Titlul XIX ,,Plăți efectuate în anii precedenți și 

recuperate în anul curent,, cu suma de 30,65 mii lei. 

 

        Se suplimenteaza la cheltuieli: 

        -Subcap. F66.06.01 “Spitale generale”, Titlul I ,,Cheltuieli de personal,, cu suma de 30,65 mii 

lei. 

               Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al orașului, în 

termenul prevăzut de lege: 

                          - 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. 

 

 

 

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

       Consilier CONSTANTIN-CĂTĂLIN MIHART.                       Contrasemnează, 

                                                                                                           SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                             CORALIA SCULEAN. 

 

 

Nr.   103   din   28  iulie  2020. 
 


