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H O T Ă R Â R E A  Nr.78 

din 08. 09. 2020 
privind rectificarea   bugetului comunei Roşiori pentru anul 2020 

 
 
      Având în vedere prevederile  Legii nr.6/2017,   HG 72/2013 și a  Legii nr.273/2006 privind finantele 
publice locale cu modificările şi completările ulterioare, 
       Văzând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Roşiori și raportul compartimentului de 
specialitate prin care se  propune rectificarea  bugetului comunei Roşiori pentru anul 2020  
        În baza prevederilor art. 129 alin.(1), (2) lit.b, (4) lit.a , art.139 şi art. 196 alin.1 lit.a. din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROȘIORI 
adoptă prezenta Hotărâre 

 

      Art. 1.  Validarea rectificării bugetului LOCAL pe anul 2020 – sursa SF+SD  cu (+) 92,00 mii lei    din 
care: 
La partea de VENITURI SF+SD -  (+)92,00 mii lei –total buget rectificat SF+SD 14.324,90 mii lei , din 
care: 
 
VENITURI : 
 
- indicatorul 11.02.02 ,,Sume defalcate din TVA pt. finantarea cheltuielilor descentralizate,, -  (+)  41,00 

mii lei , din care: 
          - (+) 5,00 mii lei –drepturile asistentilor personali sau indemnizatii lunare 

               - (+) 36,00mii lei – drepturi copii cu CES integrati in invatamant de masa   
  - indicatorul 16.50.00,,Alte taxe pe utilizarea bunurilor,, - (+) 1,00 mii lei                                   
 -  indicatorul 36.50.00,,Alte venituri,, - (+) 50,00 mii lei 
 
La partea de CHELTUIELI – SF+SD - (+) 92,00 mii lei  -  total buget rectificat SF+SD 15.008,90  mii 
lei, din care: 
 
CHELTUIELI  
 

1. Capitolul  51.02 ,,Autoritati executive,, - (+)11,00 mii lei , din care cu: 
          -titlul 20- ch. materiale – (+)11,00 mii lei,  
               -subcap 20.02.00 - reparatii curente - ( +) 31,00 mii lei 
              -subcap 20.13.00 - pregatire profesionala - ( -) 20,00 mii lei 
 
   2. Capitolul 65.02 ,, Invatamant,, - (+)107,00 mii lei , din care cu: 
titlul 20- ch. materiale – (+) 71,00 mii lei,    
titlul 57 – asistenta sociala – 36,0 mii lei                                                                     
      >SO8 ROSIORI –  (+) 91,60 mii  lei   
titlul 20- ch. materiale –(+) 56,00 mii lei 
titlul 57 asistenta sociala  – (+)35,6 mii lei pentru CES   
    SO8 MIHAI BRAVU – (+) 15,40 mii lei, 
titlul 20- ch. materiale –(+) 15,00 mii lei 
               -subcap 20.01.01 - furnituri de birou - ( +) 0,5 mii lei 



              -subcap 20.01.02 - materiale pt curatenie - ( +) 2,00 mii lei 
               -subcap 20.01.04 - apa,canal si salubritate - ( +) 0,5 mii lei 
              -subcap 20.01.08 - posta, telecomunicatii - ( +) 0,2 mii lei 
               -subcap 20.01.09 - materiale si prest serv cu caracter funct - ( +) 1,5 mii lei 
              -subcap 20.01.30 - alte bunuri si serv pt intret si funct - ( +) 2,8 mii lei 
              -subcap 20.05.30 - alte obiecte de inventar - ( +) 7,5 mii lei 
titlul 57 –(+) 0,4 mii lei pentru CES 
 
   3. Capitolul 67.02 ,,Cultură, recreere si religie,, - (-)31,00 mii lei , din care cu: 
 
67.05.03– ,,Intretinere gradini publice, spatii verzi...,,  – (-)10,00 mii lei  
      -subcap 20.01.30 - alte bunuri si serv pt intret si funct - ( -) 10,00 mii lei 
67.06.00– ,,Servicii religioase,,  – (+)10,00 mii lei 
        - titlul 59- sustinerea cultelor – (+)10, 00 mii lei 
67..03.07– ,,Camine culturale,,  – (-)8,00 mii lei  
      -subcap 20.30.30 - alte cheltuieli cu bunuri si serv - ( -) 8,00 mii lei 
67.50.00– ,,Alte serv in dom culturii,recreerii si religiei  – (-)23,00 mii lei  
      -subcap 20.01.30 - alte bunuri si serv pt intret si funct - ( -) 23,00 mii lei 
 
4. Capitolul 68.02 ,,Asistenta sociala ,, - (+)5,00 mii lei , din care cu: 
titlul 10- ch.de personal – (+) 5,00 mii lei, 
     -subcap 10.01.01 - salarii de baza - ( +) 5,00 mii lei 
 
 
         Utilizarea din excedentul anilor precedenti al bugetului local SURSA A la data de 01.01.2020 in 
suma totala de  684.984,98 mii lei , a sumei de 684,00 mii lei pentru sectiunea de dezvoltare. 

 
 

      Art.2 . Cu ducere la îndeplinire a  hotărârii se încredinţează  d-ra Mihale Ioana Alina  
 Consilier I – contabil      
                                                               
     Art.3.Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege cu: Primarul comunei Roșiori, 
Instituția Prefectului - Județul Bihor, Compartiment financiar-contabil/Contabilitate și se aduce la cunoștință 
publică prin depunere la Monitorul Oficial al Comunei Roșiori, în format electronic, la pagina de internet 
www.rosiori.ro, în subeticheta „HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII  DELIBERATIVE” precum și afișare la 
afișierul primăriei                   
                                                                                                                                                                   
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 

 

 

 

           Hotărârea a fost adoptată cu   12   de voturi „pentru” ,   0   voturi „împotrivă”,  0  „ abţineri” din totalul de 13 

consilieri în funcţie 

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 

���� …………………………….……… 
                  Szabo Annamaria 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 


