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ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
Comuna   BĂNIA 

CONSILIUL LOCAL  
 

 
 
 
 
 

HOTARARE  
 

privind rectificarea  bugetului local al  
comunei Bănia  pe anul 2014 

 
 

Consiliul local al comunei Bănia întrunit în şedinţă de îndată;  
Văzând expunerea de motive a primarului comunei Bănia, raportul compartimentului  financiar contabil şi raportul 

comisiei de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Bănia;  
Având în vedere referatul nr. 2167 din 23.07.2014 a contabilului din aparatul de specialitate al primarului comunei 

Bănia și necesitatea rectificării bugetului local pe anul 2014;  
În baza prevederilor Legii nr. 356 din 18 decembrie 2013 a  bugetului de stat pe anul 2014 și a  prevederilor  art. 1 al. 

(2) lit. „a”,  art. 19 al(1) lit. „a” și al.(2),  art. 7-20, art. 25-26, 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 2014, conform anexei nr. 1 care 
face parte integrantă din prezenta.  

 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 23 iulie 2014 
Nr.50.       

 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
 

Albu Alexandru-Vichentie  
Contrasemnează 

 Secretar  
Marin Pavel  
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ANEXĂ NR. 1 
La  Hotarirea Consiliului local al comunei Bănia  

Nr. 50 din 23.07.2014 
I. Modificări Buget local 2014 

A. la partea de venituri si  cheltuieli: 
Indicator AN 2014  Trim.III 

TOTAL  VENITURI +740,94 mii lei +740,94 mii lei 
37.02.03 Varsaminte din secțiunea de functionare in sect. de dezvoltare +13,00 mii lei +13,00 mii lei 
37.02.04  Varsaminte din sectiunea de functionare -13,00 mii lei -13,00 mii lei 
42.02 Subventii de la bugetul de stat +715,20 mii lei +715,20 mii lei 
42.02.20 Subventii derulare pt finantare de F.E. +715,20 mii lei +715,20 mii lei 
45.02 Sume primite de la U.E +25,74 mii lei +25,74 mii lei 
45.02.04 Fd european agricol de dez rurala +25,74 mii lei +25,74 mii lei 
TOTAL CHELTUIELI +740,94 mii lei +740,94 mii lei 
51.02 Autoritati publice -30,00 mii lei -30,00 mii lei 
51.02.01 Cheltuieli curente +10,00 mii lei +10,00 miilei 
20 Cheltuieli materiale +10,00 mii lei +10,00 mii lei 
20.01 Bunuri si servicii +10,00 mii lei +10,00 mii lei 
20.01.03 Incalzit,iluminat si forta motrica +5,00 mii lei +5,00 mii lei 
20.01.08 Posta,telecomunicatii,radio,tv,internet +1,00 mii lei +1,00 mii lei 
20.01.30 Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare +4,00 mii lei +4,00 mii lei 
70 Cheltuieli de capital -40,00 mii lei -40,00 mii lei 
71 Active nefinanciare -40,00 mii lei -40,00 mii lei 
71.01 Active fixe -40,00 mii lei -40,00 mii lei 
71.01.02 Mobilier,echipament si mij de transport -40,00 mii lei -40,00 mii lei 
55.02Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi +21,16 mii lei +21,16 mii lei 
20 Bunuri si servicii +21,16 mii lei +21,16 mii lei 
20.24 Comisioane si alate costuri aferente imprumuturilor +21,16 mii lei +21,16 mii lei 
20.24.02 Comisioane si alte costuri aferente imprumut interne +21,16 mii lei +21,16 mii lei 
67.02 Cultura, recreere si religie +9,00 mii lei +9,00 mii lei 
67.02.01 Chelruieli curente +9,00 mii lei +9,00 mii lei 
20 Cheltuieli materiale +9,00 mii lei +9,00 mii lei 
20.01 Bunuri si servicii +9,00 mii lei +9,00 mii lei 
20.01.30 Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare +9,00 mii lei +9,00 mii lei 
70.02 Locuinte servicii si dezvoltare +30,00 mii lei +30,00 mii lei 
70.02.01 Cheltuieli curente +30,00 mii lei +30,00 mii lei 
20 Cheltuieli materiale +30,00 mii lei +30,00 mii lei 
20.01 Bunuri si servicii +30,00 mii lei +30,00 mii lei 
20.01.09 Mat si p[restari servicii cu caracter functional +30,00 mii lei +30,00 mii lei 
84.02 Transporturi +710,78 mii lei +710,78 mii lei 
70 Cheltuieli de capital +27,00 mii lei +27,00 mii lei 
71 Active nefinanciare +27,00 mii lei +27,00 mii lei 
71.01 Active fixe +27,00 mii lei +27,00 mii lei 
71.01.30 Alte active fixe +27,00 mii lei +27,00 mii lei 
81 Rambursari de credite +683,78 mii lei +683,78 mii lei 
81.02 Rambursari de credite interne +683,78 mii lei +683,78 mii lei 
81.02.01 Rambursari de credite interne garantate +683,78 mii lei +683,78 mii lei 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  

 
Albu Alexandru-Vichentie  

  
         Contabil    

        Surulescu Dănilă _________________________  
     Contrasemnează, secretar  

                                                                             Marin Pavel ____________________________ 


