
  
ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
Comuna  BĂNIA 

CONSILIUL LOCAL 
 

 
HOTARARE  

 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2012 

 
Consiliul local al comunei Bănia întrunit in şedinţa extraordinară;  
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;  
În baza prevederilor Legii nr. 293 din 21 decembrie 2011  a bugetului de stat pe anul 2012 și a  prevederilor  

art. 1 al. (2) lit. „a”, art. 8 lit. „a” şi lit. „b”,  art. 19 al(1) lit. „a”, art. 7-20, art. 25-26, al.(2)–(7) ale art. 39, art. 71 al.(2) și 
art. 761  din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;   

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 bugetului local al comunei Bănia pe anul 2012, după cum urmează:  
 

Denumire capitol bugetar Sume înainte de 
rectificare  

Suma cu care 
se rectifică  

Sume după 
rectificare  

LA PARTEA DE VENITURI      
21.45.02. Sume de la Uniunea Europeană în contul plăților 
efectuate și prefinanțării  

0 +7.595 mii lei  7.595 mii lei 

21.45.02.04 Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală  0 +7.595 mii lei  7.595 mii lei 
21.45.02.04.01 Fondul European Agricol de Dezvoltare 
Rurală 

0 +7.595 mii lei  7.595 mii lei 

LA PARTEA DE CHELTUIELI     
51.02. Autorități Publice  470 mii lei  -11 mii lei  459 mii lei  
51.02.20 – Autorități publice – bunuri și servicii  170 mii lei  -11 mii lei  159 mii lei  
51.02.20.01.30 alte bunuri și servicii pentru întreținere și 
funcționare  

85 mii lei  -11 mii lei  74 mii lei  

70.02. Locuințe, servicii și dezvoltare  90 mii lei  +11 mii lei  101 mii lei  
70.02.20 bunuri și servicii  90 mii lei  +11 mii lei  101 mii lei  
70.02.50 alte servicii în domeniul locuinței  20 mii lei  +11 mii lei  31 mii lei 
84.02 Transporturi  206 mii lei  +7.595 mii lei 7801 mii lei 
84.02.56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile (FEN) postaderare 

0 +7.595 mii lei  7.595 mii lei 

84.02.56.02 Programe din Fondul Social  European (FEN)  0 +7.595 mii lei  7.595 mii lei 
 
Art. 2 - Prezenta hotărâre se va publica prin afişare la sediul Primăriei comunei Bănia, pe pagina proprie de 

Internet www.primariabania.ro  şi se va comunica Instituţiei Prefectului judeţului Caraş-Severin.  
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