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      ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA  
  ORAŞUL BORSEC 

  CONSILIUL LOCAL 

 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.111/2020 
 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2020  

 
 
  Consiliul local orășenesc  Borsec. 

 
   Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de 
resort din cadrul  aparatului de specialitate al primarului, înregistrată sub nr.  143 

/2020, Referatul de aprobare  nr .144 /2020. 
 

   Luând în considerare  prevederile Legii bugetului de stat nr.5/2020 pe 
anul 2020, cu modificările ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale, Hotărârea Consiliului local orășenesc Borsec  nr. 12/2020 privind aprobarea 

bugetului local pe anul 2020, cu modificările ulterioare, Decizia nr.21/2020 a Șefului 
Administrației al Administrației județene a finanțelor publice Harghita privind 

aprobarea repartizării pe unități administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA 

pentru echilibrarea bugetelor locale pentru cheltuieli de funcționare pe anul 2020 
  
  Văzând avizul de aprobare al comisiei buget-finanţe din cadrul Consiliului 

local orășenesc Borsec  
 

  În temeiul dispozițiunilor art.133(1),  art. 129(2),lit.b), art.129(4), lit.a),   
art.139(4), lit.c) , Cap.VIII, art.196(1), lit. a), art.197 din Ordonanța de urgență 
nr.57/2019  privind Codul Administrativ şi cu respectarea prevederilor Legii 

nr.52/2003 privind transparența decizională , 
 

                  
H O T Ă R E Ş T E :  

 
   Art.1. Aprobă rectificarea bugetului general al localității BORSEC din 
suma de  16.322,78 mii lei   la venituri în suma de 16.620,78 mii lei   şi din suma 
de 18.386,65 mii lei la cheltuieli, la suma de  18.684,65 mii lei conform anexei 

nr.1, care face parte integranta din prezenta hotărâre. 
           Art.2. Aprobă rectificarea bugetului local detaliat la venituri pe capitole şi 

subcapitole din suma de 16.070,78 mii lei în suma de 16.368,78 mii lei, astfel: 
 
Denumire indicator Cod HCL100 Modif +/-  HCL 111 
TOTAL VENITURI 00.01 16.070,78 +298 16.368,78 
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea 
bugetelor locale 

11.02.06 588,00 
+768 

1356,00 

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de 
dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 

37.02.03 -2.325,60 
-470 

-2.795,60 

Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 2.325,60 +470 2.795,60 
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.01.01 2549,42 -470 

2079,42 
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   Art.3. Aprobă bugetul local detaliat la venituri pe secțiunea de 
funcționare pe capitole şi subcapitole din suma de 7.914,21 mii lei în suma de 
8.212,21 mii lei, astfel : 

 
Denumire indicator Cod HCL100 Modif +/-  HCL 111 
TOTAL VENITURI  SF 00.01 7.914,21 +298 8.212,21 
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea 
bugetelor locale 

11.02.06 588,00 
+768 

1.356,00 

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de 
dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 

37.02.03 -2.325,60 
-470 

-2.795,60 

 
 

  Art.4. Aprobă bugetul local detaliat la venituri, secțiunea de dezvoltare pe 

capitole şi subcapitole din suma de 8.156,57 mii lei în suma de 8.156,57 mii lei, 
astfel : 
 
Denumire indicator Cod HCL100 Modif +/-  HCL 111 
TOTAL VENITURI  SD 00.01 8.156,57 0 8.156,57 
Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 2.325,60 +470 2.795,60 
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.01.01 2549,42 -470 2079,42 

  
   Art.5. Aprobă rectificarea bugetului local detaliat la cheltuieli pe capitole 
şi subcapitole paragrafe, din suma de 16.408,94 mii lei în suma de 16.706,94 mii 

lei, astfel: 
 

Denumire indicator Cod HCL 100 Modif +/-  HCL 111 
TOTAL CHELTUIELI (50.02+ 59.02+ 63.02+ 69.02+ 79.02) 49.02 16.408,94 +298 16.706,94 
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 622,72 +11,12 762,72 
Reparatii curente 20.02 818,80 -32,20 968,80 
Prime de asigurare non-viata 20.30.03 22,90 -1,1 30,90 
Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 370 +88 291 
Ajutoare sociale in natura 57.02.02 -78,00 -108 10 
Ordine publica si siguranta nationala (61.02.03 la 61.02.50) 61.02 247,40 +8 255,40 
Prime de asigurare non-viata 20.30.03 6,00 +8 14,00 
Cultura, recreere si religie (67.02.03 la 67.02.50) 67.02 842,48 +20 862,48 
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 50,00 +20 70,00 
Asigurari si asistenta sociala (68.02.04 la 68.02.50) 68.02 550,72 -20 550,72 
   Ajutor in numerar 57.02.01 370 -88 282 
Ajutoare sociale in natura 57.02.02 -78,00 +88 10,00 
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (70.02.03 la 70.02.50) 70.02 7.501,49 +270 7.771,49 
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 94,00 +120 214,00 
Reparatii curente 20.02 73,00 +150 223,00 
 

 
   Art.6. Aprobă rectificarea bugetului local detaliat la cheltuieli pe capitole 

şi subcapitole paragrafe, secțiunea de funcționare, din suma de 7.914,21 mii lei în 

suma de 8.212,21 mii lei, astfel: 
 

Denumire indicator Cod HCL 100 Modif +/-  HCL 111 
TOTAL CHELTUIELI (50.02+ 59.02+ 63.02+ 69.02+ 79.02) SF 49.02 7.914,21 +298 8.212,21 
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 622,72 +11,12 762,72 
Reparatii curente 20.02 818,80 -32,20 968,80 
Prime de asigurare non-viata 20.30.03 22,90 -1,1 30,90 
Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 370 +88 291 
Ajutoare sociale in natura 57.02.02 -78,00 -108 10 



 3 

Ordine publica si siguranta nationala (61.02.03 la 61.02.50) 61.02 82,40 +8 90,40 
Prime de asigurare non-viata 20.30.03 6,00 +8 14,00 
Cultura, recreere si religie (67.02.03 la 67.02.50) 67.02 834,48 +20 854,48 
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 50,00 +20 70,00 
Asigurari si asistenta sociala (68.02.04 la 68.02.50) 68.02 550,72 -20 550,72 
   Ajutor in numerar 57.02.01 370 -88 282 
Ajutoare sociale in natura 57.02.02 -78,00 +88 10,00 
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (70.02.03 la 70.02.50) 70.02 467,50 +270 737,50 
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 94,00 +120 214,00 
Reparatii curente 20.02 73,00 +150 223,00 

 

      
  Art.7. Prin grija secretarului unității administrativ teritoriale Borsec, 
prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișaj la sediul primăriei. 

  Art.8. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
încredințează Primarul localității precum şi compartimentul de resort din cadrul 
aparatului de specialitate a primarului.  

                   Art.9. Prin grija secretarului unității administrativ teritoriale Borsec, 
prezenta hotărâre se înaintează  

                              Instituției Prefectului județului Harghita pentru verificarea 
legalității actului administrativ. 
     Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului. 
 

  Borsec, la  22 decembrie  2020 
 
 

 
            PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 


