
  
ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
Comuna  BĂNIA 

CONSILIUL LOCAL 
 

 
 

HOTARARE  
 

privind rectificarea bugetului local pe anul 2011 
 

Consiliul local al comunei Bănia întrunit in şedinţa ordinara;  
Văzând expunerea de motive, raportul compartimentului  din cadrul aparatul de specialitate al primarului 

şi raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Bănia;  
Având în vedere prevederile Legii nr. 286 din 28 decembrie 2010 a bugetului de stat pe anul 2011 

publicată în Monitorul Oficial nr. 879 din 28.12.2010;  
Văzând și O.U.G. nr. 96/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 și 

Hotărârea Guvernului  nr. 1.001 din 12 octombrie 2011 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara 
la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2011, pentru unele unitati administrativ-teritoriale;  

În temeiul prevederilor Legii nr. 273 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

Văzând și adresele nr. 1088/21.11.2011 și nr. 1096/23.11.2011 ale Direcției Generale a 
Finanțelor Publice Caraș-Severin, Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică, și nr. 
57/11.01.2011 al M.F.P. privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal afferent bugetului general 
centralizat al unităților administrative-teritoriale pe anul 2011;  

In baza prevederilor art. 27, art. 36 al. (2) lit.,,b”, al.(4) lit. „a”; art. 45 al.(2) lit. „a”;  art. 63 al.(1) lit. „c” şi 
al.(4) lit. „b”; şi art. 115 al.(1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată în anul 2007, 
cu modificările şi completările ulterioare,  

 
HOTARASTE: 

 
Art.1 – Se aprobă rectificarea bugetul local al unității administrativ-teritoriale comuna Bănia  pe anul 

2011, cu suma de 60 mii lei,  conform anexei nr. 1 care face  parte integrantă din prezenta hotărâre.    
Art. 2 - Prezenta hotărâre se va publica prin afişare la sediul Primăriei comunei Bănia, pe site-ul propriu 

www.primariabania.ro  şi se va comunica Instituţiei Prefectului judeţului Caraş-Severin.  
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PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
 

Găină Dănilă  
Contrasemnează  

Secretar 
Pavel Marin  

 



ROMANIA 
Județul Caraș-Severin                                                                            
Comuna  BANIA –  CONSILIUL LOCAL                 
      

 
 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 
Al comunei Bania , pe anul 2011 

      -mii lei-  
VENITURI: Sume înainte de 

rectificare  
Suma cu care 
se rectifică  

Sume după 
rectificare  

1. Venituri totale 1873 mii lei  +60 mii lei  1933 mii lei  
Din care:    
a)-venituri proprii 230 mii lei  230 mii lei 
b)-sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 392 mii lei  392 mii lei 
c)-sume defalcate din TVA 11.02 1241 mii lei +60 mii lei 1301 mii lei 
-11.02.02 625 mii lei +60 mii le 685 mii lei 
-11.02.06 616 mii lei  616 mii lei 
d)-subventii primite de la bugetul de stat 42.02 10 mii lei  10 mii lei 
-42.02.34 10 mii lei  10 mii lei 
e)-varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.03 -393 mii lei  -393 mii lei 
  -varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 +393 mii lei  +393 mii lei 
    
CHELTUIELI: 1873 mii lei +60 mii lei 1933 mii lei 
Cap.51.02 Autoritati publice 566 mii lei  566 mii lei 
-10. cheltuieli personal 296 mii lei  296 mii lei 
-20. bunuri servicii 228 mii lei   228 mii lei  
-70. cheltuieli capital 42 mii lei  42 mii lei 
Cap.61.02 Ordine publica 37 mii lei  37 mii lei 
-10. cheltuieli personal 27 mii lei  27 mii lei 
-20. cheltuieli materiale 10 mii lei  10 mii lei 
Cap.65.02 Iinvatamant 569 mii lei +1 mii lei 570 mii lei 
-10. cheltuieli personal 509 mii lei +1 mii lei 510 mii lei 
-20. bunuri servicii 60 mii lei  60 mii lei 
Cap.67.02 Cultura 70 mii lei  70 mii lei 
-20. bunuri servicii 70 mii lei  70 mii lei 
Cap.68.02 Asistenta sociala 185 mii lei +47 mii lei 232 mii lei 
-10. cheltuieli personal (asistenti sociali) 147 mii lei  147 mii lei 
-57. ajutor social  38 mii lei +47 mii lei 85 mii lei 
Cap.70.02 Servicii de dezvoltare publica 105 mii lei  +12 mii lei 117 mii lei  
-20. bunuri servicii 85 mii lei  +12 mii lei 97 mii lei  
-70. cheltuieli de capital 20 mii lei  20 mii lei 
Cap.84.02 Transporturi 341 mii lei  341 mii lei 
-20.cheltuieli materiale 10 mii lei  10 mii lei 
-70 cheltuieli de capital 331 mii lei  331 mii lei 

 
       

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
 

Găină Dănilă  
    

Contabil,  
Ec. Surulescu Dănilă  

_____________________________    
Contrasemnează 

      Secretar ,  
Pavel Marin 

_________________________ 

ANEXA 
La Hotărârea Consiliului Local al 
comunei Bănia nr. 61/30.11.2011 


