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ROMANIA
JUDETUL ARAD

coNsrLruL LocAL AL coMuNEr eAnsa

Rominia. Jud. Arad, Com. Birsa, cp. 3L7O25, teUfax 0257321101

HOTARAREA NR 13
din data de L8,L2.2020

privind rectificarea bugetului local si a bugetului activitdtilor finanlate integral
sau parlial din venituri proprii al comunei Bdrsa pe anul 2020

si estimdri pentru 202L, 2022, 2023

Consiliul local al comunei B5rsa, jud. Arad, intrunit in sedinta ordinarS, azi data de
mai sus, avdnd in vedere:

- proiectul de hotdrdre iniliat de c5tre primarul comunei din care reiese
necesitatea rectificdrii bugetului local si a bugetului activittililor finanlate integral sau pagial
din venituri proprii al comunei B6rsa pe anul 2020 si estimdri pentru 2021, 2022,2023;

- raportul intocmit de catre compartimentul de specialitate de la nivelul
consiliului local;

- prevederile Legeii nr.27312006, privind finanlele publice locale cu modific5rile
9i completdrile ulterioare;

- adresa DGRP Timigoara nr ARG_STZ_99681ad1L0.12.2020 privind
suplimentarea sumelor alocate din taxa pe valoarea ad6ugati pentru echilibrarea bugetelor
locale indicator 11.02.06, in cuantum de 133.000 lei, alocate UAT B6rsa prin HG
104412020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervi bugetari la dispozilia
Guvernului prev5zut in bugetul de stat pe anul .2020, pentru plata drepturilor asistenlilor
personali ai persoanelor cu handicap grav gi a indemnizaliilor lunare ale persoanelor cu
handicap grav;

- incasarea sumei de 25.000 leii de la S.C. SMITHFIEI-O ROUATh S.R.L., in
cadrul programului "Adoptii o gcoald", reprezentdnd sponsorizare in vederea achizilionirii
de laptopuri pentru gcoala GimnazialS B5rsa.

- votul unanim al celor 11 consilieri.
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ln temeiul aft. 139 alin(l) ;i art. 196 alin. (1) lit. (a) din O.U.G. nr, 57120L9, privind
Codul administrativ:

xorAnAgre:
Art 1.- Se aprob5 rectificarea bugetului local 9i a bugetului activitdlilor finanlate integral

sau parlial din venituri proprii al comunei Bdrsa pe anul 2020 si estimdri pentru202L,2022,
2023 dupS cum urmeaz6:

- mii lei -
Buget
2020

Buget
rectificat

2020

Estimari
202L

Estimari
2022

Estimari
2023

Total venituri buget local 3769,66 4010,28 2L42,t0 1858,00 1856,70

Total cheltuieli buget local - din care: 4287,99 4528,6L 2t42,t0 1858,00 1856,70

Cap. 51.02 Autoritati publice si actiuni
externe

t4BL,78 t460,70 1154,60 924,50 935,20

Cap. 6t.02 Ordine publica si siguranta
nationala

4,00 4,L0 4,00 4,00 4,00

Cap. 65.02 Invatamint L92,lB 215,68 L42,50 L22,50 112,50

Cap, 67.02 Cultura/ recreere si religie 315,00 315,00 15,00 15,00 15,00

Cap. 68.02 Asigurari si asistenta sociala 648,50 783,60 642,00 642,00 642,00

Cap. 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare
publica

1131,30 L234,30 184,00 150,00 148,00

Cap. 84.02 Transporturi 515,23 5t5,23 0,00 0,00 0,00

Total buget activit6lilor finanlate integral sau parlial din venituri proprii:

- mii lei -

Alt 2.- Se aprobd finanlarea cheltuielilor de dezvoltare a Bugetului Local pe anul 2020 din
excedentul anilor anteriori, in sum5 totali de 518.329,L6|ei, din care

- L54.624,16 lei pentru obiectivul Reabilitare si modernizare Cdmin Cultural B6rsa
- 363.705 lei pentru obiectivul Amenajare capela mortuara in localitatea Aldesti

Buget
2020

Buget
,rectificat

2020

Estimari
202L

Estimari
2022

Estimari
2023

Total venituri bugetul activitatilor finantate
integral sau partial din venituri proprii

600.00 600.00 600.00 600.00 600.00

Total cheltuieli bugetul activitatilor finantate
integral sau partial din venituri proprii - din
care:

600.00 600.00 600.00 600.00 600.00

Cap. 83.10 Agricultura, silvicultura,
piscicultura si vinatoare

600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
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Art 3.- Se aprob6 acoperirea definitiv5 a deficitului secliunii de dezvoltare a anului
curent al bugetului local din excedentul anului 2019, in sumi de 512.534102 lei

Art 4.- Se aprob6 acoperirea definitiv5 a deficitului secliunii de finanlare a anului
curent al bugetului activit5lilor finanlate integral sau parlial din venituri proprii din

excedentul anului 2019, in sum6 de 2,978,99 lei

Art 5.- Cu ducere la indeplinire a prezentei se incredinleazb primarul Comunei B6rsa.

Prezenta se comunicd cu:
Primarul Comunei B6rsa;
Locuitorii Comunei BArsa, prin afigare;
Institulia Prefectului- Judelul Arad.

PRESEDINTE DE SEDINTA


