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  Hotărârea    nr.     62     / 2020 
Privind rectificarea bugetului general al comunei Gălăuţaş  pe anul 2020 

  
 

Consiliul Local al comunei Gălăuţaş, judeţul Harghita, întrunit în ședința extraordinară, 
convocată de îndată, din data de 23 septembrie 2020; 

 

   Având în vedere: 

 -Referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuţaş nr.5/123/2020 şi raportul 
compartimentului contabilitate  nr.  5 /124/ 2020;  

 -Ordinul 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, 
cu modificările și completările ulterioare; 
 -Legea nr. 5/2020– Legea bugetului de stat pe anul 2020, cu modificările ulterioare; 

 -O.U.G. nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 ; 

 -H.G. nr. 758/2020 privind alocarea unei sume din fondul de rezerva bugetară la dispoziția 
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020 ; 

 -Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 -Legea nr. 82/1991 republicată, Legea contabilităţii, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuţaş nr. 14/2020 privind aprobarea bugetului  

general al  comunei Gălăuţaş pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021-2023; 

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuţaş nr.19/2020 privind rectificarea bugetului 

general al comunei Gălăuţaş  pe anul 2020;  

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuţaș nr.28/2020 privind rectificarea bugetului 

general al comunei Gălăuţaş  pe anul 2020;  

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuţaş nr.34/2020 privind rectificarea bugetului 

general al comunei Gălăuţaş  pe anul 2020;  

Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuţaş nr.39/2020 privind rectificarea bugetului 

general al comunei Gălăuţaş  pe anul 2020;  

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuţaș nr. 57/2020 privind rectificarea bugetului 

general al comunei Gălăuţaş  pe anul 2020; 

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuţaș nr 59/2020 privind rectificarea bugetului 

general al comunei Gălăuţaş  pe anul 2020; 

-Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația 
priectelor de hotărâri ale autorității deliberative, aprobat prin Hotărârea Consililului Local Gălăuțaș 
nr. 27/15.04.2020; 

- Decizia nr. 11 din 17.09.2020 a Șefului Administrației Județeană a Finanțelor Publice 
Harghita privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale;  

-Contractul de finanțare nr. 469/05.02.2019 pentru ,, Modernizarea stației de epurare a 
localității Gălăuțaș, județul Harghita’’ din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală, 
subprogramul ,, Modernizarea Satului Românesc’’; 
  Avizele cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei 

Gălăuţaş, respectiv comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea 
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ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor nr. 6/162//2020, comisia de specialitate 

învăţământ, sănătate, cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia 
mediului nr. 6/163/2020, comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, 

buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie 
comunală, servicii şi comerţ,  nr. 6/164/2020;  

In temeiul dispozitiunilor art. 129 alin. 1 si alin. 2, lit b), alin. 4 lit. a), art. 139 alin.1, alin. 3 

lit.a),  art. 196 alin.1 lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Aprobă rectificarea bugetului general al comunei Gălăuţaş pe trimestrul IV al 

anului 2020,  prin suplimentarea acestuia cu suma totală de 500 mii lei, la venituri şi  suma 

totală de  500 mii lei, la cheltuieli,  după cum urmează : 
 

a)Bugetul local al comunei Gălăuţaş, se rectifică cu suma totală de 500 mii lei, după cum 
urmează: 

 
    a.1.) la venituri,  cu suma de  500  mii lei:   
 

          -Cod 11.02.06 -Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale: 250,00 mii lei;  

          -Cod 42.02.65-Finanțarea programului de dezvoltare locală: 250,00 mii lei. 
 

              a.2.) la cheltuieli,  intervin următoarele modificări:  
 
   Cap.51.02.01.03 –Autorități executive 

                                                                                 

   Cap .54.02.50 Alte servicii publice generale   
 

 

 

 

 

 

 

Nr. 
Crt. 

Denumire indicator Cod Trim IV 
-mii lei- 

1 Salarii de bază 10.01.01 26,00 

2 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 20.01.30 10,00 

3 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.30.30 10,00 

 TOTAL  46,00 

Nr. 
Crt. 

Denumire indicator Cod Trim IV 
-mii lei- 

1 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 20.01.30 16,00 

2 Reparații curente 20.02 40,00 

 TOTAL  56,00 
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 Cap.68.02.05.02 Asistență socială în caz de invaliditate 
 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                   
Cap. 70.02.06 Iluminat public și electrificări rurale 
 

                                                                                      

                                                                                              
Cap 74.02.06-Canalizarea și tratarea apelor reziduale 
 

                    

    Cap. 84.02.03.03 Străzi 
 

                    

    Cap.87.02.50 Alte acțiuni economice 
 

 

                                                                                                   
 

 

Nr. 
Crt. 

Denumire indicator Cod  Trim IV 
-mii lei- 

1 Salarii de bază 10.01.01         33,00 

2 Contribuție asiguratorie de muncă 10.03.07          1,00 

3 Ajutoare sociale în numerar 57.02.01 12,00 

 TOTAL  46,00 

Nr. 
Crt. 

Denumire indicator Cod  Trim IV 
-mii lei- 

1 Încălzit, iluminat și forță motrică 20.01.03 40,00 

2 Alte active fixe 71.01.30 10,00 

 TOTAL  50,00 

Nr. 
Crt. 

Denumire indicator Cod Trim IV 
-mii lei- 

1 Construcții 71.01.30 250,00 

 TOTAL  250,00 

Nr. 
Crt. 

Denumire indicator Cod Trim IV 
-mii lei- 

1 Alte active fixe 71.01.30 35,00 

 TOTAL  35,00 

Nr. 
Crt. 

Denumire indicator Cod Trim IV 
-mii lei- 

1 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 20.01.30 5,00 

2 Reparatii curente 20.02 2,00 

3 Consultanta si expertiză 20.12 10,00 

 TOTAL  17,00 
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Art.2.   Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată instituţiei Prefectului-Judeţul Harghita, Agenției 
Județeană a Finanţelor Publice Harghita şi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul 
Primăriei comunei Gălăuţaş şi pe pagina de internet a instituţiei. 

 

     Art.4. Cu aducere la indeplinire a prezentei se încredinţează primarul, secretarul general 
al comunei Gălăuţaş şi contabilul instituţiei. 

 

 Gălăuțaș, la   23 septembrie 2020 

 

 

Președinte de ședință,              Contrasemnează  pentru legalitate,  
    Consilier local,                Secretarul general al comunei Gălăuţaş 
  ………………………                        ………………………     
      Dumitru RUGINĂ                         Monica-Camelia MORAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


