
RO MANI A
JUDETUL MARAMURES
CONSILruL LOCAL AL
COMT]NEI BASESTI

HOTARARE A nr 3 /25 martie2020.

Privind rectificarea bugetului local al comunei Basesti pe anul 2020 
:

Consiliul local al comunei Basesti,intrunit in sedinta ordinara, din data de 25 martie 2020 ;
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Basesti,insotit de Avizul

comisiei de specialitate din cadrul consiliului local si raportul compartimentului de specialitate din

aparatul de specialitate al primarului. t L

Inbazaprevederilor legii bugetului de stat pe anul 2020 nr.5l09.10.2.020,corelate cu prevederile

legii nr 27312006 privind finantele publice locale actualizata. .'-o 
tn terireiul Hotararilor consiliului Judetean Maramures nr.29 si 53 din dat1.{9 28 februarie 2020

,prin care s-au defalcat sume din T.v.A si din Cote din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugelelor

locale.
In conformitate cu prevederile art.l29,alin.2.lit d) si alin.7.lit.n) din Ordonanta de Urgenta a

Guvernului nr.57l2}l9,privind Codul Administrativ ,adopta ptezentahotarare :

Art.l.Bugetul local al comunei Basesti,pentru anul 2020 serectifica dupa cum utmeaza;

-inbazaHCJ Maramuresnr.2gl}OiO se majoreazacu suma de 50 mii lei,reprezentand

sume defalcate din T.v.A. pentru drumurile comunale,aliniat 11.02.05.

-inbazaHCiMaramures 53/2020se majoreaza cu sutta de 300.mii lei,reprezentand cole

defalcate din impozitul de venit pentru echilibrarea bugetului local,aliniat 04'02.05.

-se diminuaza u"nit*il. propri cu suma de 200.mii lei ,aliniat 36.02.50,reprezentand alte

venituri.
Art.2.Cheltuielile din bugetul local al comunei Basesti pe anul 2020 ,auvaloarea de

18.694.000.1ei si se repartizeaza dupa cum v,rmeaza:

-cheltuieli de personal,suma de 1. I 5 3'000'lei'
-cheltuieli cu bunuri si service ,suma de 1'231'000'lei

-cheltuieli cu fondul de rezewabugetara la dispozitia autoritatilor locale in suma de 130.mii

lei
-cheltuieli cu asistenta social4suma de 117'000'lei

cheltuieli cu investitii,suma de 1 6. 063'000'lei'

Art.3Bugetul local al comunei Basesti pe anul20202 are valoarea de 2.63 1 1.000.1ei la sectiunea

de functionare si valoarea de 16.063.000.1ei la r."ti*.u de dezvoltare.

Art.4.Re partizareaveniturilor pe capitole si subcapitole se va face tinand cont de destinatia

pentru care'au fost primiti banii.
Art.5.prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisaj si se comunica :

-Institutiei Prefectului-j udetul Maramures

-primarului comunei Basesti
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prezenlahotarare a fost adoptata cu 9 voturi din 9 consilieri prezenti,o abtineri,O impotriva


