
 
 

 
 

 

   
 

 
                            

HOTĂRÂRE 
privind   rectificarea bugetului  local 

  în trim IV al anului 2020 
 

 
 

      Consiliul Local  Bucșani, județul Dâmbovița, întrunit în ședință ordinară   pe luna 
decembrie   2020,   având în vedere: 

 
 proiectul de hotarare nr. 10302/09.12.2020  initiat de primarul localitatii privind rectificarea bugetului 

local in trim IV al anului 2020; 
 referatul de aprobare (expunerea de motive ) nr. 10301/09.12.2020 privind necesitatea  rectificarii 

bugetului  in trim IV al anului 2020 ; 
 raportul  de specialitate  al biroului financiar contabil nr. 10297/09.12.2020 – privind  rectificarea 

bugetului local in trim.IV al anului  2020  ; 
 prevederile   art.49 alin. (4) din Legea  273/2006 actualizată- privind finanţele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare ; 
 prevederile HG 1044/04.12.2020 privind alocarea  unei sume  din Fondul de rezeva bugetara la 

dispozitia Guvernului ,prevazut  in bugetul de stat pe anul 2020 , pentru unele unitati/subdiviziuni 
administrativ-teritoriale ; 

 fila de buget  DSP Dambovita  nr. 31930/15.12.2020 ; 
 extrasul de cont  la data de 15.12.2020  prin care DSP Dambovita suplimenteaza cap.420235-  

Subventii  din bugetul de stat pentru finantarea  unitatilor de asistenta medico-sociala- ; 
 Adresa CAMS Bucsani nr. 936/15.12.2020 -privind suplimentarea bugetului ; 
  prevederile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificari si completari ; 
 prevederile art. 129, alin. (4), lit.,,a”  din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ; 

        
În temeiul art. 196 alin. (1), lit. ,,a’’  din  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

 
 

HOTĂRĂȘTE  : 
       
 

Art. 1.   Se  aprobaa  rectificarea bugetului , în trim IV  al anului 2020 , dupa cum urmeaza :  
A. Partea de venituri se suplimentează  ,  dupa cum urmeaza : 

                                                                                                                                                                             - mii lei – 
Indicator Denumire indicator An 2020 Trim IV 
11.02.06 Sume defalcate  din taxa pe valoarea adaugata   pentru 

echilibrarea bugetelor locale 

374,00 374,00 

42.02.35 Subventii din bugetul de stat  pentru finantarea  unitatilor de 
asistenta medico sociala 

134,00 134,00 

 Total  508,00 508,00 
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B.  Partea de cheltuieli se suplimentează,   după  cum urmează: 
                              mii lei  

Cod  Cap. Cod Subcap. Cod Titlu Art. Alin TRIM.IV 

66.02 
Sanatate 

66020603 
Unitati medico 

sociale 

51 
Transferuri 
intre unitati 

ale 
administratiei 

publice 

51.01 
Transfeuri curente 

51.01.39 
Transferuri din 
bugetele locale  

pentru finantarea  
unitatilor de 

asistenta medico 
sociale 

134,00 

68.02 
Asigurări și 

asistență socială 

68020502 
Asistență socială în 
caz de invaliditate  

 

57 
Asistență 
socială 

5702 
Ajutoare sociale 

 

570201 
Ajutoare sociale 
în numerar 

302,00 

68.02 
Asigurări și 

asistență socială 

68020502 
Asistență socială în 
caz de invaliditate  

 

10 
Cheltuieli de 

personal 

10.01 
Cheltuieli 

salariale în bani 

10.01.17 
Indemnizații de 

hrană 

72,00 

    TOTAL 508,00 
 
In urma acestei rectificari , veniturile totale ale  bugetului local sunt in suma de 21.275,00 mii lei , iar 

cheltuielile totale sunt in suma  24.284,00 mii lei.  
 
Suplimentarea  indicatorului  42.02.35 implica modificarea Bugetului finantat partial din venituri proprii, 

după cum urmează: 
Partea de venituri se suplimentează în cadrul indicatorului 43.10.10 cu suma de 134,00 mii lei, pe total 

venituri se suplimentează cu suma de 134,00 mii lei. 
Partea de cheltuieli se suplimentează pe total cu suma de 134,00 mii lei ,  după cum urmează: 
 în cadrul cap.66.10 *Sănătate* , cu suma de 134,00 mii lei , în cadrul titlului 10 *Cheltuieli de personal * 

, cu suma de 74,00 mii lei  , iar in cadrul titlului 20 * Bunuri si servici * cu suma de 60,00 mii lei  . 
Total venituri Buget finanţat parţial din venituri proprii  sunt în sumă de 7013,00 mii lei, iar cheltuielile sunt 

in sumă de 7015,00 mii lei. 
 

Art. 2 - Se   aprobaa  virări  de credite bugetare în baza art. 49 ,alin 4 , din Legea 273/2006,  dupa cum urmeaza: 
- mii lei  

Cod  Cap. Cod Subcap. Cod  Titlu Art. Alin Anulări Suplimentări 

68.02 
Asigurări și asistență 

socială 

68020502 
Asistență 

socială în caz 
de invaliditate 

 

10 
Cheltuieli 

de personal 

10.01 
Cheltuieli 

salariale în bani 

10.01.17 
Indemnizații de 

hrană 

0,00 

35,00 

68.02 
Asigurări și asistență 

socială 

68020502 
Asistență 

socială în caz 
de invaliditate 

 

10 
Cheltuieli 

de personal 

10.02 
Cheltuieli 
salariale în 

natură 

10.02.06 
Vouchere de 

vacanță 
0,00 37,00 

68.02 
Asigurări și asistență 

socială 

68020502 
Asistență 

socială în caz 
de invaliditate 

 

10 
Cheltuieli 

de personal 

10.01 
Cheltuieli 

salariale în bani 
10.01.01 

Salarii de bază 
72,00 0,00 

68.02 
Asigurări și asistență 

socială 

68020502 
Asistență 

socială în caz 
de invaliditate  

57 
Asistență 
socială 

5702 
Ajutoare 
sociale 

 

570201 
Ajutoare sociale  
în numerar 

191,00 0.00 

51.02 
Autorități  publice și 

51020103 
Autorități 

20 
Bunuri și 

20.02 
Reparații 

20.02 
Reparații 

0,00 54,00 



 
 

acțiuni externe executive servicii curente curente 
 

65.02 
Invatamant  

65020401 
Invatamant 
gimnazial 

20 
Bunuri și 
servicii 

20.02 
Reparații 
curente 

20.02 
Reparații 
curente 

0,00 57,00 

70.02 
Lociunțe servicii și 

dezvoltare 

70.02.06 
Iluminat public 

20 
Bunuri și 
servicii 

20.01 
Bunuri și 
servicii 

 

20.01.03 
Încălzit, 

iluminat și forță 
motrică 

0,00 25,00 

74.02 
Protecția mediului 

74020502 
Colectarea, 
tratarea și 
distrugerea  
deșeurilor 

20 
Bunuri și 
servicii 

20.30 
Alte cheltuieli 

20.30.30 
Alte cheltuieli 
cu bunuri  și 

servicii 
0,00 55,00 

Total 263,00 263,00 
 

 
Art. 3 - Cu ducerea la îndeplinirea prezentei hotărârii se obligă primarul localității și biroul financiar contabil, iar 
cu comunicarea secretarul localității. 
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ      Contrasemnează , 
      DULOIU ION                                                                               SECRETAR GENERAL AL UAT,  

                                                                                                                                                                                      ROTARU    ADRIAN 
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