
 1 

      ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA  
  ORAŞUL BORSEC 

  CONSILIUL LOCAL 

 
 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 43/2020   
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.70/2020, 
Referatul de aprobare  nr.71/2020. 

 
    Luând în considerare  prevederile Legii bugetului de stat nr.5/2020 pe 
anul 2020, OUG nr.50/2020 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, 

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, Decizia nr.6 /24.04.2020 Șefului 
Administrației  județene a Finanțelor Publice Harghita  privind aprobarea repartizării 

pe unități administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA si a impozitului pe 
venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020,  Hotarârea Consiliului 
Judetean Harghita nr.122/2020, înregistrată sub nr.6400/2020, privind aprobarea 

modificarii repartizării pe unități administrativ teritoriale din judeţ  sume din fondul 
la Dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, constituit din cota de 6% din impozitul 
pe venit pe anul 2020, Hotărârea Consiliului local orășenesc Borsec  nr. 12/2020 

privind aprobarea bugetului local pe anul 2020, cu modificarile ulterioare 
  

  Văzând avizul de aprobare al comisiei buget-finanţe din cadrul 
Consiliului local orășenesc Borsec  
 

  În temeiul dispozițiunilor art.133(4),  art. 129(2),lit.b), art.129(4), lit.a),   
art.139(3, lit.a) , 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 localităţii BORSEC din 

suma de  13.864,23 mii lei  la venituri în suma de 14.453,23 mii lei   şi din suma 
de 15.928,10 mii lei la cheltuieli, la suma de  16.517,10 mii lei conform anexei 
nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare. 

           Art.2. Aprobă rectificarea bugetului local detaliat la venituri pe capitole şi 
subcapitole din suma de 13.612,23 mii lei în suma de 14.201,23 mii lei, astfel: 
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Denumire indicator 
Cod 

indicator 
HCL 34 

Modif +/- 
HCL 43 

TOTAL VENITURI  00.01 13.612,23 +589,00 14.201,23 

 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 4.753,00 -11,00 4.742,00 

Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 04.02.05 50,00 +600,00 650,00 

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii 

de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 37.02.03 -921,42 

 

-600,00 

 

-1.521,42 

Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 921,42 +600,00 1521,42 

  

    
   Art.3. Aprobă bugetul local detaliat la venituri pe secțiunea de 
funcționare pe capitole şi subcapitole din suma de 6.871,67 mii lei în suma de 

6.860,67 mii lei, astfel : 

Denumire indicatori 
Cod 

indicator HCL 34 modif +/- HCL 43 

TOTAL VENITURI  SF 00.01 6.871,67 -11,00 6.860,67 
 Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 4.753,00 -11,00 4.742,00 

Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 04.02.05 50,00 +600,00 650,00 
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii 
de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 37.02.03 -921,42 

 
-600,00 

 
-1.521,42 

  

   Art.4. Aprobă bugetul local detaliat la venituri pe secțiunea de dezvoltare 
pe capitole şi subcapitole din suma de 6.740,56 mii lei în suma de 7.340,67 mii lei, 
astfel : 

Denumire indicator 
Cod 

indicator 
HCL 34 

Modif +/- 
HCL 43 

TOTAL VENITURI SD 00.01 6.740,56 +600,00 7.340,56 

Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 921,42 +600,00 1521,42 

 

   Art.5. Aprobă rectificarea bugetului local detaliat la cheltuieli pe capitole 
şi subcapitole paragrafe, din suma de 13.950,39 mii lei în suma de 14.539,39 mii 
lei, astfel: 

Denumire indicatori 
Cod 

indicator HCL 34 modif +/- HCL 43 

TOTAL CHELTUIELI (50.02+ 59.02+ 63.02+ 69.02+ 79.02) 49.02 13.950,39 +589,00 14.539,39 

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 203 -11,00 192 

Constructii 71.01.01 2.663,73 +600,00 3.263,73 

Autoritati publice si actiuni externe (51.02.01) 51.02 2.590,48 +11,00 2.601,48 

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 53 +11,00 64 

Autoritati executive 51.02.01.03 2.590,48 +11,00 2.601,48 

Cultura, recreere si religie (67.02.03 la 67.02.50) 67.02 1.050,48 -22,00 1.028,48 

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 150 -22,00 128,00 

Alte servicii culturale 67.02.03.30 565,8 -22,00 543,8 

Alte actiuni economice 87.02 503,73 +600,00 1.103,73 

Constructii 71.01.01 503,73 +600,00 1.103,73 

Turism 87.02.04 503,73 +600,00 1.103,73 
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   Art.5. Aprobă rectificarea bugetului local detaliat la cheltuieli pe capitole 

şi subcapitole paragrafe, sectiunea de functionare, din suma de 6.871,67 mii lei în 
suma de 6.860,67 mii lei, astfel: 

Denumire indicatori 
Cod 

indicator HCL 34 modif +/- HCL 43 

TOTAL CHELTUIELI SF 49.02 6.871,67 -11,00 6.860,67 

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 203 -11,00 192 

Autoritati publice si actiuni externe (51.02.01) 51.02 2.590,48 +11,00 2.601,48 

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 53 +11,00 64 

Autoritati executive 51.02.01.03 2.540,48 50,00 2.590,48 

Cultura, recreere si religie (67.02.03 la 67.02.50) 67.02 960,48 -22,00 938,48 

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 150 -22,00 128,00 

Alte servicii culturale 67.02.03.30 565,8 -22,00 543,8 

  
   Art.6. Aprobă rectificarea bugetului local detaliat la cheltuieli pe capitole 
şi subcapitole paragrafe, sectiunea de dezvoltare, din suma de 7.078,72 mii lei în 

suma de 7.678,72 mii lei, astfel: 

Denumire indicatori 
Cod 

indicator HCL 34 modif +/- HCL 43 

TOTAL CHELTUIELI SD 49.02 7.078,72 +600,00 6.860,67 

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 71.01.01 2.663,73 +600,00 3.263,73 

Alte actiuni economice 87.02 503,73 +600,00 1.103,73 

Constructii 71.01.01 503,73 +600,00 1.103,73 

Turism 87.02.04 503,73 +600,00 1.103,73 

 
   Art.7.  Aprobă rectificarea listei cu investiţii pentru anul 2020 din suma 
de 8.121,43 mii lei, in suma de 8.721,43 mii lei  conform anexei nr. 2a si 2b, care 

face parte integranta din prezenta hotărâre 
  Art.8. Prin grija secretarului general al  unității administrativ teritoriale 
Borsec, prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișaj la sediul 

primăriei. 
  Art.9. 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.10. Prin grija secretarului unității generale al 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 04 mai  2020 

 
 

              PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 


