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HOTĂRÂREA   NR. 69 

DIN 16.12.2020 

 

 

privind  rectificarea bugetului  local al comunei Secusigiu  pe anul  2020 

 

Consiliul local al comunei Secusigiu , judeţul Arad, întrunit în şedinţa ordinară. 

In temeiul art. 120(1) si (2) din Constituţia României, republicată în Monitorul Oficial, 

nr. 767 din 31 oct. 2003; 

Având în vedere : 

-  raportul de specialitate cu nr. 4133/26.08.2020, 4200/11.08.2020 și 4466/11.09.2020,  

a d-nei Borha Monica din care rezultă necesitatea rectificării bugetului local pe anul 2020 a 

comunei Secusigiu. 

- prevederile art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului cu privire la rectificarea 

bugetului local de stat pe anul 2020, nr. 50/2020  

  - prevederile Legea 5/2020, cu privire la bugetul de stat pe anul 2020 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale  

- prevederile art.129 alin.4, lit.a  din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; 

- cu respectarea prevederilor art.139 alin.1 și 3 din OUG 57/2019 – Codul administrativ , 

din totalul de 15 consilieri în funcție, 15 prezenţi, hotărârea a fost adoptată cu un numar de 15 

voturi « pentru », 0 voturi « impotriva »,  voturile exprimându-se prin vot deschis, cvorumul 

necesar pentru adoptarea hotărârii fiind majoritatea absolută; 

- prevederile Legii nr. 50/2019 Legea bugetului de stat pe anul 2019 

- raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Secusigiu. 

În temeiul prevederilor art. 129 alin (2)  lit. c și art. 139 alin. (1) şi art. din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, 

 

 

H O T A R A S T E : 

 

 

Art.1. Se aproba  rectificarea  bugetului local al  comunei Secusigiu și a listei de 

investiții pe anul 2020, după cum urmează: 

o La secțiunea de funcționare  

▪ Cheltuieli de personal 

• Se diminuează 

o La cap. 510103/100112 

▪ Suma de 35000 lei 

o La cap. 680502/100101 

▪ Suma de 46000 lei 

• Se suplimentează 

o La cap. 510103/100101 

▪ Suma de 71000 lei 

o La cap. 510103/100307 



▪ Suma de 3000 lei 

o La cap. 610500/100101 

▪ Suma de 1000 lei 

o  La cap. 610304/100101 

▪ Suma de 1000 lei 

o La cap. 610304/100106 

▪ Suma de 4700 lei 

o La cap. 610304/100307 

▪ Suma de 300 lei 

▪ Cheltuieli materiale 

• Se diminuează 

o La cap. 510103/200103 

▪ Suma de 15000 lei 

o La cap. 510103/200105 

▪ Suma de 9700 lei 

o La cap. 510103/200106 

▪ Suma de 15000 lei 

o La cap. 510103/200610 

▪ Suma de 10000 lei 

o La cap. 510103/200200 

▪ Suma de 19250 lei 

o La cap. 705000/200105 

▪ Suma de 6000 lei 

o La cap. 700600/200103 

▪ Suma de 30000 lei 

o La cap. 650401/200107 

▪ Suma de 5000 lei 

• TOTAL  

o suma diminuată-109950 lei 

• Se suplimentează 

o La cap. 510103/200530 

▪ Suma de 9700 lei 

o La cap. 510103/200130 

▪ Suma de 56000 lei 

o La cap. 610500/200130 

▪ Suma de 2000 lei 

o La cap. 610500/203003 

▪ Suma de 8000 lei 

o La ca. 610500/200104 

▪ Suma de 1250 lei 

o La cap. 70500/200104 

▪ Suma de 2000 lei 

o La cap. 705000/200130 

▪ Suma de 20000 lei 

o La cap. 705000/200104 

▪ Suma de 6000 lei 

o La cap. 650401/200108 

▪ Suma de 5000 lei 

• TOTAL 

o Suma suplimentată 109950 lei 

o La secțiunea de funcționare  

▪ La venituri 

• La indicatorul 0302018 – impozit pe venit din transferul 

proprietăților 

▪ Suma de 1500 lei 

▪ La cheltuieli de personal 



• La capitolul 6500301/100111  

▪ Suma 338 lei 

• La capitolul 6500302/100111  

▪ Suma 342 lei 

• TOTAL  

o sumă 680 lei 

▪ La cheltuieli materiale 

• La capitolul 650101/203030  

▪ Suma 820 lei 

o Se diminuează  

▪ La cap. învățământ 

• La cap. 650401/200530 

o Suma de 5000 lei 

o Se suplimentează  

• La cap. 650401/200103 – energie electrică și încălzire 

o Suma de 5000 lei 

 

o Se suplimentează  

• La indicatorul 11.02.06 – taxa pe valoarea adăugată 

pentru echilibrarea bugetelor 

o Suma de 341 mii lei 

• La indicatorul 420234 – ajutor de încălzire 

o Suma de 2,9 mii lei 

▪ La secțiunea de funcționare 

• La cap. 680502/100101 

o Suma de 340 mii lei 

• La cap. 6815020/1570201 

o Suma de 3,9 mii lei 

 

 

Art. .2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul şi se comunică cu : 

- Compartimentului Contabilitate  al primăriei comunei Secusigiu 

- Prefectura judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios.  

 

 

 

Preşedinte de şedinţă       Contrasemnează 

    Secretar general UAT 

BAIANȚ CRISTIAN-LAURENȚIU  Cj. MORCAN VIOLETA 

    


