
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
Comuna   BĂNIA 

CONSILIUL LOCAL  
 
 
 
 

HOTARARE  
 

privind modificarea bugetului local al comunei Bănia pe anul 2021 
 

Consiliul local al comunei Bănia întrunit in şedinţa ordinară;  
Văzând proiectul de hotărâre și referatul de aprobare ale primarului comunei Bănia, raportul de specialitate şi 

avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Bănia;  
Având în vedere prevederile Legii nr. 15 din 8 martie 2021 a bugetului de stat pe anul 2021, publicată în 

Monitorul Oficial al României nr. 236/09.03.2021 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)–(6) ale art. 39, art. 71 și art. 761  din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind 
finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;   

In temeiul prevederilor art. 129 al.(2) lit. ,,b” și al. (4) lit. ,,a”, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

În baza prevederilor art. 139 al.(1) și al.(3) și art. 196 al.(1) lit. ,,a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  
 

HOTARASTE: 
 

Art. 1 – Se aprobă modificarea bugetului local al comunei Bănia pe anul 2021, atât la partea de venituri cât și 
la partea de cheltuieli, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta.  

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.  

     
Bănia la 26.07.2021 
Nr.51.  

 
PREȘEDINTELE  DE ȘEDINȚĂ 

 
Gabriel-Petru Băcilă 

        Contrasemnează  
            Secretarul General 
        Pavel Marin
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 ANEXĂ   
La  Hotarirea Consiliului Local al comunei Bănia  

Nr. 51 din  26 iulie 2021 
 
 
 
 

I. Modificări Buget  local  2021 
 
A. la partea de venituri si cheltuieli 

Indicator An 2021  trim III 
01.02 TOTAL VENITURI        
50.02 TOTAL CHELTUIELI   
70.02 Locuinte,servicii si dezvoltare +110,00 mii lei +110,00mii lei 
 70 Cheltuieli de capital +110,00 mii lei +110,00 mii lei 
 71 Activre nefinanciare +110,00 mii lei +110,00 mii lei 
 71.01 Active fixe +110,00mii lei +110,00 mii lei 
 71.01.30 Alte active fixe +110,00 mii lei +110,00 mii lei 
70.02.05 Alimentare cu apa +110,00 mii lei +110,00 mii lei 
70.02.05.01 Alimentare cu apa +110,00 mii lei +110,00 mii lei 
 84.02 Transporturi -110,00 mii lei -110,00 mii lei 
 70 Cheltuieli de capital -110,00 mii lei -110,00 mii lei 
 71 Active nefinanciare -110,00 mii lei -110,00 mii lei 
 71.01 Active fixe -110,00 mii lei -110,00 mii lei 
 71.01.30 Alte actiove fixe -110,00 mii lei -110,00 mii lei 

 
 

PREȘEDINTELE  DE ȘEDINȚĂ 
 

Gabriel-Petru Băcilă 
 

   Consilier superior,     
Dănilă Surulescu _________________________  

 
Contrasemnează 

Secretar General 
                                                                             Pavel Marin ____________________________ 

 
 
 


