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ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
Comuna   BĂNIA 

CONSILIUL LOCAL  
 
 

HOTARARE  
privind rectificarea  bugetului local al  

comunei Bănia pe anul 2013 
 
Consiliul local al comunei Bănia întrunit in şedinţa extraordinara; 
Văzând expunerea de motive a primarului comunei Bănia, raportul compartimentului  financiar contabil  şi 

raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Bănia;  
Văzând  adresa nr.425/29.05.2013 a Direcției Generale a Finanțelor Publice a județului Caraș-Severin, 

Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică, Serviciul Sinteză și Asistența Elaborării Execuției Bugetelor 
Locale prin care se comunică sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor 
descentralizate, la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor,  

În baza prevederilor Legii nr. 5 din 21 februarie 2013 bugetului de stat pe anul 2013 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 temeiul 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 2013, după cum urmează:  
A. la partea de venituri: 

Indicator  Trim. II Trim. IV 
11.02.02 – sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor 

+38 mii lei  -38 mii lei 

B. la partea de cheltuieli: 
Indicator  Trim. II Trim. IV 
65.02.10 – Învățământ – cheltuieli de personal  +30 mii lei  -30 mii lei 
68.02 – asigurări și asistență socială, din care  +8 mii lei  -8 mii lei 

- 68.02.10 – cheltuieli de personal  +4,5 mii lei  -4,5 mii lei 
- 68.02.57 – asistență socială  +3,5 mii lei -3,5 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.  
     
BĂNIA la data de 04.06.2013 
Nr. 38.     

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
 

Marin Nicolae  
Contrasemnează 

Secretar 
Pavel Marin 


