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      ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA  
  ORAŞUL BORSEC 

  CONSILIUL LOCAL 

 
 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 66/2020   
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.91/2020, 
Referatul de aprobare  nr.97/2020. 

 
    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, HGR nr.554/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la 

dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele U.A.T 

afectate de calamitățile naturale, HGR nr.578/2020 privind stabilirea cheltuielilor 

necesare pregătirii şi desfășurare a alegerilor locale în anul 2020, Hotărârea 

Consiliului Județean Harghita nr.189/2020 privind repartizarea pe unități 

administrativ teritoriale din județ sume din fondul la Dispoziția Consiliului Județean 

Harghita, constituit din cota de 6% din impozitul pe venit pe anul 2020, dispoziția 

primarului nr. 60/2020, privind  acceptarea unei donații din partea Fundației Pro 
Borsec – Borszékért Alapitvány Hotărârea Consiliului local orășenesc Borsec  nr. 
12/2020 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020, cu modificările ulterioare 
  

  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(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 , 
 

 

                    Art.1 din Legea nr.84/2020 privind prelungirea mandatelor administrației 

publice locale și pentru modificarea art.151(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ 
 
 

 
 

H O T Ă R E Ş T E :  
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   Art.1. Aprobă rectificarea bugetului general al localității BORSEC din 
suma de  14.453,23 mii lei   la venituri în suma de 14.724,05 mii lei   şi din suma 
de 16.517,10 mii lei la cheltuieli, la suma de  16.787,92 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 14.201,23 mii lei în suma de 14.472,05 mii lei, astfel: 

 
DENUMIRE INDICATOR COD IND HCL 43 MODIF +/- HCL 66 
TOTAL VENITURI  00.01 14.201,23 +270,82 14.472,05 
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 04.02.05 650,00 +200 850,00 
Donatii si sponsorizari 37.02.01 0 +50 50,00 
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea 
sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 

37.02.03 -1.521,42 
-225 

-1.746,42 

Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 1.521,42 +225 1.746,42 
Subventii primite din Fondul de Interventie**) 42.02.28 0 +15 15,00 
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.02.41 64,00 +0,82 64,82 
Sume alocate pentru stimulentul de risc 42.02.82 0 5,00 5,00 

  
    

   Art.3. Aprobă bugetul local detaliat la venituri pe secțiunea de 
funcționare pe capitole şi subcapitole din suma de 6.860,67 mii lei în suma de 
6.906,49 mii lei, astfel : 

 
DENUMIRE INDICATOR COD IND HCL 43 MODIF +/- HCL 66 
TOTAL VENITURI SF 00.01 6.860,67 +45,82 6.906,49 
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 04.02.05 650,00 +200 850,00 
Donatii si sponsorizari 37.02.01 0 +50 50,00 
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea 
sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 

37.02.03 -1.521,42 
-225 

-1.746,42 

Subventii primite din Fondul de Interventie**) 42.02.28 0 +15 15,00 
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 42.02.41 64,00 +0,82 64,82 
Sume alocate pentru stimulentul de risc 42.02.82 0 5,00 5,00 

  
   Art.4. Aprobă bugetul local detaliat la venituri, secțiunea de dezvoltare pe 
capitole şi subcapitole din suma de 7.340,56 mii lei în suma de 7.565,56 mii lei, 

astfel : 
 

Denumire indicator 
Cod 

indicator 
HCL 43 

Modif +/- 
HCL 66 

TOTAL VENITURI SD 00.01 7.340,56 +225,00 7.565,56 

Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 1521,42 +225,00 1746,42 

 
   Art.5. Aprobă rectificarea bugetului local detaliat la cheltuieli pe capitole 

şi subcapitole paragrafe, din suma de 14.539,39 mii lei în suma de 14.810,21 mii 
lei, astfel: 
 

Deumire indicator Cod ind HCL 43 Modif +/- HCL 66 
TOTAL CHELTUIELI  49.02 14.539,39 +270,82 14.810,21 
Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 0,80 +0,80 0,80 
Stimulent de risc 10.01.29 5,00 +5 5,00 
Contributia asiguratorie pentru munca 10.03.07 62,10 +0,02 62,12 
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Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 533,50 +72 605,50 
Reparatii curente 20.02 215,00 +38 253,00 
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor 20.23 0 +50 50,00 
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 192,00 -70 122,00 
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 50.04 50 -50  

Constructii 71.01.01 3.263,73 +181 3.444,73 
Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 0 +165 165,00 
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 90,00 -82 8,00 
Alte active fixe 71.01.30 155,00 -39 116,00 
Autoritati publice si actiuni externe (51.02.01) 51.02 2.601,48 +52 2.653,48 
Materiale pentru curatenie 20.01.02 4,00 +2 6,00 
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 115,00 +50 165,00 
Autoritati executive 51.02.01.03 2.601,48 +52 2.653,48 
Alte servicii publice generale (54.02.05 la 54.02.50) 54.02 50,00 -45 5,00 
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 0 +5 5,00 
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 50.04 50 -50 0 
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.05 50 -50 0 
Alte servicii publice generale 54.02.50 0 +5 5,00 
Ordine publica si siguranta nationala (61.02.03 la 
61.02.50) 

61.02 82,40 
+165 

247,40 

Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 0 +165 165,00 
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie 
civila nonmilitara) 

61.02.05 82,40 
+165 

247,40 

Sanatate (66.02.06 la 66.02.50) 66.02 65,37 +5,82 71,19 
Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 0 +0,80 0,80 
Stimulent de risc 10.01.29 0 +5 5,00 
Contributia asiguratorie pentru munca 10.03.07 1,45 +0,02 1,47 
Servicii de sanatate publica 66.02.08 65,37 +5,82 71,19 
Cultura, recreere si religie (67.02.03 la 67.02.50) 67.02 1.028,48 -159 869,48 
Materiale pentru curatenie 20.01.02 4,00 -2 2,00 
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 128,00 -75 53,00 
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 90,00 -82 8,00 
Alte servicii culturale 67.02.03.30 543,80 -77 466,80 
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze 
sportive si de agrement 

67.02.05.03 419,68 
-82 

337,68 

Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.02 6.799,49 +40 6.839,49 
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 84,00 +10 94,00 
Reparatii curente 20.02 35,00 +38 73,00 
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor 20.23 0 +50 50,00 
Constructii 71.01.01 2.160,00 -19 2.141,00 
     Alte active fixe 71.01.30 155,00 -39 116,00 
Dezvoltarea sistemului de locuinte 70.02.03.01 0 +30 30,00 
Iluminat public si electrificari rurale 70.02.06 204,00 +61 265,00 
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii 
comunale 

70.02.50 6.595,49 
-51 

6.544,49 

Protectia mediului (74.02.03 la 74.02.50) 74.02 663,35 +12 675,35 
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 90,00 +12 102,00 
Salubritate 74.02.05.01 663,35 +12 675,35 
Alte actiuni economice (87.02.01 la 87.02.50) 87.02 2.178,73 +200 2.278,73 
Constructii 71.01.01 1.103,73 +200 1.303,73 
Turism 87.02.04 2.178,73 +200 2.278,73 

 

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

şi subcapitole paragrafe, secțiunea de funcționare, din suma de 6.860,67 mii lei în 
suma de 6.906,49 mii lei, astfel: 
 

Deumire indicator Cod ind HCL 43 Modif +/- HCL 66 
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TOTAL CHELTUIELI  SF 49.02 6.860,67 +45,82 6906,49 
Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 0,80 +0,80 0,80 
Stimulent de risc 10.01.29 5,00 +5 5,00 
Contributia asiguratorie pentru munca 10.03.07 62,10 +0,02 62,12 
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 533,50 +72 605,50 
Reparatii curente 20.02 215,00 +38 253,00 
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor 20.23 0 +50 50,00 
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 192,00 -70 122,00 
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 50.04 50 -50  

Autoritati publice si actiuni externe (51.02.01) 51.02 2.601,48 +52 2.653,48 
Materiale pentru curatenie 20.01.02 4,00 +2 6,00 
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 115,00 +50 165,00 
Autoritati executive 51.02.01.03 2.601,48 +52 2.653,48 
Alte servicii publice generale (54.02.05 la 54.02.50) 54.02 50,00 -45 5,00 
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 0 +5 5,00 
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 50.04 50 -50 0 
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.05 50 -50 0 
Alte servicii publice generale 54.02.50 0 +5 5,00 
Sanatate (66.02.06 la 66.02.50) 66.02 65,37 +5,82 71,19 
Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 0 +0,80 0,80 
Stimulent de risc 10.01.29 0 +5 5,00 
Contributia asiguratorie pentru munca 10.03.07 1,45 +0,02 1,47 
Servicii de sanatate publica 66.02.08 65,37 +5,82 71,19 
Cultura, recreere si religie (67.02.03 la 67.02.50) 67.02 938,48 -77 861,48 
Materiale pentru curatenie 20.01.02 4,00 -2 2,00 
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 128,00 -75 53,00 
Alte servicii culturale 67.02.03.30 543,80 -77 466,80 
Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.02 314,50 +98 412,50 
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 84,00 +10 94,00 
Reparatii curente 20.02 35,00 +38 73,00 
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor 20.23 0 +50 50,00 
Iluminat public si electrificari rurale 70.02.06 204,00 +10 214,00 
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii 
comunale 

70.02.50 110,50 
+88 

198,50 

Protectia mediului (74.02.03 la 74.02.50) 74.02 663,35 +12 675,35 
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 90,00 +12 102,00 
Salubritate 74.02.05.01 663,35 +12 675,35 

  

   Art.7. Aprobă rectificarea bugetului local detaliat la cheltuieli pe capitole 

şi subcapitole paragrafe, secțiunea de dezvoltare, din suma de 7.678,72 mii lei în 
suma de 7.903,72 mii lei, astfel: 

 
Deumire indicator Cod ind HCL 43 Modif +/- HCL 66 
TOTAL CHELTUIELI  SD 49.02 7678,72 +225 7.903,72 
Constructii 71.01.01 3.263,73 +181 3.444,73 
Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 0 +165 165,00 
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 90,00 -82 8,00 
Alte active fixe 71.01.30 155 -39 116 
Ordine publica si siguranta nationala (61.02.03 la 
61.02.50) 

61.02 0 
+165 

165,00 

Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 0 +165 165,00 
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila 
nonmilitara) 

61.02.05 0 
+165 

165,00 

Cultura, recreere si religie (67.02.03 la 67.02.50) 67.02 90,00 -82 8,00 
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 90,00 -82 8,00 
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive 
si de agrement 

67.02.05.03 90,00 
-82 

8,00 
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Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.02 6.484,99 -58 6.414,99 
Constructii 71.01.01 2.160,00 -19 2.141,00 
Alte active fixe 71.01.30 155 -39 116 
Dezvoltarea sistemului de locuinte 70.02.03.01 0 +30 30,00 
Iluminat public si electrificari rurale 70.02.06 0 +51 51,00 
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii 
comunale 

70.02.50 6.484,99 
-139 

6.345,99 

Alte actiuni economice (87.02.01 la 87.02.50) 87.02 1.103,73 +200 1.303,73 
Constructii 71.01.01 1.103,73 +200 1.303,73 
Turism 87.02.04 1.103,73 +200 1.303,73 

 

   Art.8.  Aprobă rectificarea listei cu investiții pentru anul 2020 din suma 
de 8.721,43 mii lei, în suma de 8.946,43 mii lei  conform anexei nr. 2a si 2b, care 

face parte integranta din prezenta hotărâre 
   Art.9. Aprobă finanțarea  organizării de către compartimentul de 

specialitate a evenimentelor  culturale, sportive în valoare totală de 53 mii lei (capitol 
67.02.03.30 – articol 20.30.30 ) conform anexei nr. 3. 
   Art.10. Aprobă utilizarea a 50 mii lei din fondul de rezerva bugetara la 

dispoziția consiliului local pentru finanțarea unor cheltuieli urgente la capitolul 

dezvoltare locala pentru combaterea inundațiilor, reparații curente si cheltuielile 
ocazionate cu alegerile locale 
  Art.11. Prin grija secretarului unității administrativ teritoriale Borsec, 

prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișaj la sediul primăriei. 
  Art.12. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredințează Primarul localității precum și compartimentul de resort din cadrul 
aparatului de specialitate a primarului.  
                   Art.13. 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  14  august  2020 

 
 
 

           PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
          Balazs Tibor  


