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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 ordinară;  
Văzând expunerea de motive a primarului comunei Bănia, raportul compartimentului  financiar contabil şi raportul 

comisiei de specialitate din cadrul consiliului local al comunei Bănia;  
 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 data de 21.08.2014 
Nr. 59.    

  
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  

 
Albu Alexandru-Vichentie  

 
Contrasemnează 

         Secretar   
          Marin Pavel 
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ANEXĂ   
La  Hotarirea Consiliului local al comunei Bănia  

Nr.59 din 21.08.2014 
 
 
 
I. Modificări Buget local 2014 
 

A. la partea de venituri si  cheltuieli: 
Indicator AN 2014  Trim.III 
TOTAL  VENITURI   
TOTAL CHELTUIELI +107,20 mii lei +107,20 mii lei 
 55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi -9,30 mii lei -9,30 mii lei 
55.02.01 Cheltuieli curente -9,30 mii lei -9,30 miilei 
20 Cheltuieli materiale -9,30 mii lei -9,30 mii lei 
20.24 Comisioane si alte conturi aferente imprumuturilor -9,30 mii lei -9,30 mii lei 
20.24.02 Comisioane si alte conturi aferente imprum.interne -9,30 mii lei -9,30 mii lei 
61.02 Ordine publica si siguranta nationala -4,60 mii lei -4,60 mii lei 
61.02.01 Cheltuieli curente -4,60 mii lei -4,60 mii lei 
20 Cheltuieli materiale -4,60 mii lei -4,60 mii lei 
20.01 Bunuri si servicii -4,60 mii lei -4,60 mii lei 
20.01.05  Carburanti si lubrefianti -3,00 mii lei -3,00 mii lei 
20.01.09 Mat si prestari de servicii cu caracter functional -1,60 mii lei -1,60 mii lei 
68.02  Asigurari si asistenta sociala +13,90 mii lei +13,90 mii lei 
68.02.01 Cheltuieli curente +13,90 mii lei +13,90 mii lei 
10 Cheltuieli de personal +9,60 mii lei +9,60 mii lei 
10.01 Cheltuieli salarile in bani +7,50 mii lei +7,50 mii lei 
10.01.01 Salarii de baza +7,50 mii lei +7,50 mii lei 
10.03 Contributii +2,10 mii lei +2,10 mii lei 
10.03.01 Contributii de asigurari sociale de stat +1,58 mii lei +1,58 mii lei 
10.03.02 Contributii de asigurari de somaj +0,03 mii lei +0,03 mii lei 
10.03.03 Contributii de asigurari sociale de sanatate +0,40 mii lei +0,40 mii lei 
10.03.04 Contributii acccidente munca +0,02 mii lei +0,02 mii lei 
10.03.06 Contributii pentru concedii si indemnizatii +0,07 mii lei +0,07 mii lei 
57 Asistenta sociala +4,30 mii lei +4,30 mii lei 
57.02 Ajutoare sociale +4,30 mii lei +4,30 mii lei 
57.02.01 Ajutoare sociale in numerar +4,30 mii lei +4,30 mii lei 
84.02 Transporturi +107,20 mii lei +107,20 mii lei 
70 Cheltuieli de capital +107,20 mii lei +107,20 mii lei 
71 Active nefinanciare +107,20 mii lei +107,20 mii lei 
71.01 Active fixe +107,20 mii lei +107,20 mii lei 
71.01.30 Alte active fixe +107,20 mii lei +107,20 mii lei 

 
   

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
 

Albu Alexandru-Vichentie  
 

         Contabil    
        Surulescu Dănilă _________________________  

       
Contrasemnează 

       Secretar  
                                                                             Marin Pavel ____________________________ 


