
 
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;  

Văzând adresa nr. CSG_STZ_2126/17.09.2021 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice 
Timișoara, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin, prin care se comunică influențele 
rezulatate ca urmare a rectificării, pe anul 2021, a influențelor rezultate ca urmare a rectificării sumelor defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale  și a sumelor corespunzătoare cotelor defalcate din 
impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, potrivit OUG nr. 
97/2021 și aprobate prin Decizia nr. 1040/14.09.2021 a AJFP Caraș-Severin.   

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 29.09.2021 
Nr.62 

 
PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ 

 
Păun Ciortuz  

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

Nr.62 din  29 septembrie 2021 
 
 I. Modificări Buget  local  2021 

A. la partea de venituri si cheltuieli 
Indicator An 2021  trim III 

01.02 TOTAL VENITURI +83,00 mii lei +83,00 mii lei 
04.02 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit +83,00 mii lei +83,00 mii lei 
04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit +74,00 mii lei +74,00 mii lei 
04.02.04 Sume alocate din cote defalcate din imp pe venit +9,00 mii lei +9,00 mii lei 
50.02 TOTAL CHELTUIELI +83,00 mii lei +83,00 mii lei 
51.02 +79,00 mii lei +79,00mii lei 
 20 Bunuri si servicii +79,00 mii lei +79,00 mii lei 
 20.01 Bunuri si servicii +71,00 mii lei +71,00 mii lei 
 20.01.08 Posta telecomunicatii radio tv internet +5,00mii lei +5,00 mii lei 
 20.0130 Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare +66,00 mii lei +66,00 mii lei 
 20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar +5,00 mii lei +5,00 mii lei 
 20.05.30 Alte obiectre de inventar +5,00 mii lei +5,00 mii lei 
 20.06 Deplasari, detasari transferuri +3,00 mii lei +3,00 mii lei 
 20.06.01 Deplasari interne +3,00  mii lei +3,00 mii lei 
 65.02 Invatamint +4,00 mii lei +4,00 mii lei 
 20 Bunuri si servicii +4,00 mii lei +4,00 mii lei 
 20.01 Bunuri si servicii - - 
 20.01.01 Furnituri de birou -1,00 mii lei -1,00 mii lei 
 20.01.02 Materiale pt curatenie -1,00 mii lei -1,00 mii lei 
 20.01.05 Carburanti si lubrefianti +2,00 mii lei +2,00 mii lei 
 20.01.08 Posta,telecomunicatii,radio,tv internet +3,00 mii lei +3,00 mii lei 
 20.01.30 Alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare -3,00 mii lei -3,00 mii lei 
 20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar +4,00 mii lei +4,00 mii lei 
 20.05.30 Alte bunuri de natura obiectelor de inventar +4,00 mii lei +4,00 mii lei 

 
 

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ 
 

Păun Ciortuz  
  

Dănilă Surulescu _________________________  
 
Contrasemnează ,  

Secretarul general 
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