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                                                   Proiect de  hotărâre nr.50  
            Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a UAT Marghita  pe anul 
2020 
 
 
 
         Vazand referatul de aprobare al Primarului municipiului Marghita inregistrat sub nr. 2744 
din 31.03.2020, in calitate de inițiator al proiectului de hotărâre 
           In temeiul : art. 49 alin. 4, 5 6 din legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale 
                               art.129 alin.2 lit.b și alin.4 lit.a , art. 139 alin.3 lit.a din OUG 57/2019 , 
Codul administrativ 
            Primarul municipiului Marghita , propune  următorul  
 
                                                   Proiect de hotărâre 
 
Art1  Se aprobă  rectificarea  bugetului de venitri si cheltuieli  al municipiului Marghita pe 
anul 2020, conform anexei  care face parte  integranta din prezenta. 
 
Art.2 Prezenta sub forma  de hotărâre se comunica cu : primarul municipiului Marghita, 
Institutia  Prefectului Judetului Bihor, Serviciul buget contabilitate , la dosar 
        
 
 
            Initiator  
Primar Pocsaly Zoltan Ladislau  
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                 ANEXA LA PROIECTUL DE   HOTARARE  NR.   50            DIN   2 aprilie 2020 
                                                  
                                                                             BUGET  LOCAL   
 
                                1. VENITURI  
                                                                                                                                 Mii lei                                

Nr 
crt 

Cod bugetar Denumire cap.bugetar TOTAL Trim II 

1 07020101 Impozit cladiri pers fizice 100,00 100,00 

2 420265 Finantare Program National de Dezvoltare Locala 752,06 752,06 

3 420269 Subventii de la bugetul de stat pt.bugetul local pt 
finantare proiecte FEN 

12,42 12,42 

4 48020102 Sume primite in contul platilor efectuate in anii 
precedenti(FEDR) 

31,04 31,04 

5 48020103 Prefinantare (ROHU) 134,22 134.22 
  TOTAL     1029,74 1029,74 

 
                                      CHELTUIELI 
                                                                                                                                                  Mii lei 

Nr.c
rt 

Cod bugetar Denumire capitol bugetar 20 58 71 Total 

1 610250 Alte cheltuieli –protectie civila  100,00          0       0    100,00 
2 650250 Alte cheltuieli in domeniul 

invatamantului 
        0 0 18,00      18,00 

3 660250 Alte cheltuieli in domeniul 
sanatatii  

        0 177,68 0   177,68 

4 70020501 Alimentare cu apa  0 0 734,06 734,06 
  Total 100,00 177,68 752,06 1029,74 

                                  
                 Lista de investitii pe anul 2020 se modifica astfel; 
          La capitolul 650250-Alte cheltuieli in domeniul invatamantului titlu 710101 se suplimenteaza 
cu suma de 18 mii lei pentru obiectivul “Construire si amenajare sala de mese la gradinita nr.5 PTsi executie Lic. 
Horvath Janos” 
          La capitolul 660250 –Alte cheltuieli in domeniul sanatatii titlu 580101 se suplimenteaza cu        suma de 
43,46 mii lei pentru obiectivul “Dotari-Spital municipal dr.Pop Mircea Margita –POR” si cu suma de 134,22 
mii lei pentru obiectivul-“Dezvoltarea serviciilor de sanatate Spitalul Marghita ROHU 449-Parteneriat CJ”. 
      La capitolul 70020501-Alimentare cu apa titlu 710101 se suplimenteaza cu suma de 734,06 mii lei pentru 
obiectivul “ Retea de apa si canalizare Chet –Ghenetea” 
      Se rectifica bugetul local venituri si cheltuieli si se fac transferuri de sume intre articole si alineate in cadrul 
aceluiasi  capitol si de la un capitol la altul in vederea acoperirii cheltuielilor  acolo  unde este cazul. 
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Serviciu buget contabilitate salarizare 
NR.   2745  DIN  31.03.2020 
 
 
 
                                                RAPORT   DE  SPECIALITATE 
                       Privind rectificarea bugetului de venitui si cheltuieli pe anul 2020 
 
 
                
 
 
          Tinand cont de veniturile incasate peste prevederile bugetare, de veniturile incasate de la 
bugetul de stat pentru obiective de investitii derulate prin PNDL , POR si ROHU,(venituri 
prezentate in anexa la proiectul de buget ) de lucrarile care se efectueaza pentru obiectivele de 
investitii finantate prin programele mentionate mai sus(obiective detaliate in anexa la proiect), de 
Ordonanta de urgenta nr. 30/2020 cu privire la stabilirea unor masuri in domeniului protectiei 
sociale in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, avand la baza prevederile Legii 
273/2006 privind finantele publice locale art.49 alin.4,5,6,in baza art.129,alin.(2) lit b si alin (4) 
lit.a, art 139 alin.(3) lit a, din O.U.G.57/2019,Codul administrativ, propunem rectificarea bugetului 
de venituri si cheltuieli  conform anexei.   
       Mentionez ca veniturile incasate la capitolele bugetare 420265,420269,48020102, sunt sume 
pe care UAT municipiul Marghita le-a platit din bugetul local in decembrie 2019 pt. proiectele 
enumerate in anexa ,iar acum Ministerul Lucrarilor Publice Dezvoltarii si Administratiei ne-a 
returnat banii inapoi intrucat obiectivele de investitii se fac cu bani de la bugetul de stat, iar suma 
de la capitolul bugetar 48020103 este o suma pe care primaria a cerut-o in avans ca sa putem 
continua prioectul pe ROHU.Suma de la capitolul 07020101 este incasata in trimestru I peste 
prevederea din bugetul initial, suma care s-a pus pentru cheltuieli cu protectia civila .Sumele 
incasate de la bugetul de stat s-au pus pe cheltuiala pentru continuarea lucrarilor la obiectivele 
mentionate in anexa.Toate obiectivele  sunt derulate de UAT Municipiul Marghita. 
 
 
 
                                                                                                      INTOCMIT,                                                                                          
                                                                                           sef serv buget contabilitate     
                                                                                                ec.  Bereteu Viorica       
 
 
 



 
 
 
 
                 ANEXA LA PROIECTUL DE   HOTARARE  NR.               DIN   
                                                  
                                                                             BUGET  LOCAL   
 
                                1. VENITURI  
                                                                                                                                 Mii lei                                

Nr 
crt 

Cod 
bugetar 

Denumire cap.bugetar TOTAL Trim II 

1 07020101 Impozit cladiri pers fizice 100,00 100,00 

2 420265 Finantare Program National de Dezvoltare 
Locala 

752,06 752,06 

3 420269 Subventii de la bugetul de stat pt.bugetul local 
pt finantare proiecte FEN 

12,42 12,42 

4 48020102 Sume primite in contul platilor efectuate in 
anii precedenti(FEDR) 

31,04 31,04 

5 48020103 Prefinantare (ROHU) 134,22 134.22 
  TOTAL     1029,74 1029,74 

 
                                      CHELTUIELI 
                                                                                                                                                  Mii lei 

Nr.
crt 

Cod bugetar Denumire capitol bugetar 20 58 71 Total 

1 610250 Alte cheltuieli –protectie 
civila 

 100,00          0       0    100,00 

2 650250 Alte cheltuieli in domeniul 
invatamantului 

        0 0 18,00      18,00 

3 660250 Alte cheltuieli in domeniul 
sanatatii  

        0 177,68 0   177,68 

4 70020501 Alimentare cu apa  0 0 734,06 734,06 
  Total 100,00 177,68 752,06 1029,74 

                                  
                 Lista de investitii pe anul 2020 se modifica astfel; 
          La capitolul 650250-Alte cheltuieli in domeniul invatamantului titlu 710101 se suplimenteaza 
cu suma de 18 mii lei pentru obiectivul “Construire si amenajare sala de mese la gradinita nr.5 
PTsi executie Lic. Horvath Janos” 
          La capitolul 660250 –Alte cheltuieli in domeniul sanatatii titlu 580101 se suplimenteaza cu        
suma de 43,46 mii lei pentru obiectivul “Dotari-Spital municipal dr.Pop Mircea Margita –
POR” si cu suma de 134,22 mii lei pentru obiectivul-“Dezvoltarea serviciilor de sanatate 
Spitalul Marghita ROHU 449-Parteneriat CJ”. 
      La capitolul 70020501-Alimentare cu apa titlu 710101 se suplimenteaza cu suma de 734,06 
mii lei pentru obiectivul “ Retea de apa si canalizare Chet –Ghenetea” 



      Se rectifica bugetul local venituri si cheltuieli si se fac transferuri de sume intre articole si 
alineate in cadrul aceluiasi  capitol si de la un capitol la altul in vederea acoperirii cheltuielilor  
acolo  unde este cazul. 
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Nr.  2744  din  31.03.2020 
 
 
 
 
 
                                                  REFERAT DE APROBARE 
 
 
 
 
             Prezentul referat de aprobare are la baza prevederile art.6 alin(3) si art.30 alin(1) si (2) din 
Legea nr.24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,reprezentand instrumentul de prezentare si 
motivare a proiectului privind rectificarea bugetului de venitui si cheltuieli pe anul 2020. 
   Motivul elaborarii acestui proiect de hotarare il constituie necesitatea institutiei administrativ –
teritoriale in vederea alocarii de sume pentru obiectivele de investitii derulate prin PNDL , POR si 
ROHU 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             PRIMAR 
                                                                            POCSALY ZOLTAN LADISLAU 
 
             
      
 
 
 
 
 
 



 
 
 


