ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIUŢ

HOTĂRÂREA NR. 37
Din 30.06.2021
Privind rectificarea bugetului local al comunei Băiuţ pe anul 2021

Consiliul Local al comunei Băiuţ întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.06.2021;
Luând în considerare referatul de aprobare prezentat de d-na primar Maciuc Viorica
proiectul de hotărâre avizat favorabil de comisia buget-fmanţe a Consiliului Local Băiuţ şi
raportul de specialitate prezentat de d-na contabilă Rozenbaum Meda;
Având în vedere prevederile art. 3, art. 4 şi art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a
autonomiei locale, adoptată la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
Având în vedere Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, Legea nr. 16/2021
a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 ca şi cele ale art. 39 alin. 6 din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr.
114/9.06.2021, privind alocarea de sume pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, a
programelor de infrastructură precum şi pentru cheltuielile de funcţionare;
Făcând aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică;
în temeiul art. 129 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. „ a ” şi 139 alin. 3 lit. „ a ” din O.U. nr.
57/2009 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Bugetul local al comunei Băiuţ pe anul 2021 se stabileşte la suma de 6355,86 mii
lei pe partea de venituri şi la suma de 7389,66 mii lei pe partea de cheltuieli, conform Anexei 1
parte din prezenta hotărâre.
Art. 2 Se aprobă lista de investiţii pe anul 2021 în sumă de 4.726,97 mii lei conform
Anexei 2 parte din prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică în conformitate cu prevederile Codului
Administrativ:
Prefectului judeţului Maramureş
- Primarului comunei Băiuţ
- Trezoreriei Tîrgu Lăpuş
- Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş
Biroului contabilitate-administrativ din cadrul primăriei
Cetăţenilor prin afişare şi publicarea pe siteul Primăriei
Dosar
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