
 

H O T Ă R Â R E A 

nr. 31 din 31.03.2020 

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul I, modificarea Agendei 

Culturale și a finanțărilor alocate activităților sportive pentru anul 2020 

 

CONSILIUL LOCAL al Comunei Giarmata, județul Timiș, întrunit în ședința ordinară din 

data de 31.03.2020: 

 Având în vedere: 

 referatul de aprobare al domnului primar ing. Bunescu Virgil; 

 raportul de specialitate întocmit de Serviciul Contabilitate,  Buget, Finanțe, Achiziții 

Publice și Fonduri Structurale,Taxe și Impozite; 

 Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/15.03.2019; 

 prevederile Legii nr. 273/2006  privind finanțele publice locale; 

 Decretul Președintelui României nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de 

urgență pe teritoriul României; 

 Ordonanţă de Urgenţă nr. 29 din 18 martie 2020 privind unele măsuri 

economice şi fiscal-bugetare care la art. IX prevede următoarele: „Prin derogare de la 

prevederile art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 

69/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la prevederile art. 

6 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, privind finanţele publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, în anul 2020 se pot promova rectificări bugetare în primul 

semestru al anului. 

(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pe perioada 

stării de urgenţă instituite pe teritoriul României, prin derogare de la prevederile art. 

12 alin. (1) lit. e) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, de la prevederile art. 44 alin. (4), art. 47 

alin. (4) şi (8)-(11) şi art. 47^1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele 

publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de la prevederile art. 49. 

alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze 

virări de credite bugetare şi credite de angajament neutilizate, după caz, astfel încât să 

asigure fondurile necesare pentru aplicarea măsurilor de combatere şi prevenire a 

răspândirii infectării cu coronavirusul COVID-19, cu încadrarea în prevederile 

bugetare anuale aprobate.” 

 că a fost îndeplinită procedura reglementată de prevederile Legii nr. 52/2003 privind 

transparența decizională în administraţia publică; 

 avizul favorabil acordat de comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Giarmata; 

Luând în considerare răspândirea infecției cu coronavirusul SARS-CoV-2 la nivelul României 

și necesitatea unei abordări coordonate în privința acestei situații, în sensul adaptării la măsurile de 

urgență instituite pe teritoriul României, 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIARMATA 

 

 

 



       Având în vedere nevoia acută a unităților medicale, în ceea ce privește dotarea acestora cu 

echipamente și tehnică medicală, considerăm că este oportună adoptarea unei hotărâri prin care se 

rectifică bugetul local al Comunei Giarmata și se autorizează transferuri către instituții publice 

sanitare, în speță Institutul de boli cardiovasculare Timișoara Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și 

Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș,  

         În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (1) și 196 alin. (1) lit. a) din 

Ordonanţa de Urgenţă  nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

ART.1. (1) Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul I după 

cum urmează: 

   

  

   

     VENITURI TRIM II 

  TOTAL 50000 

07.02.02.01 Impozit pe terenuri -PF 50000 

   

  CHELTUIELI     TOTAL 

  TOTAL CHELTUIELI 50000 

  CHELTUIELI DE FUNCTIONARE 50000 

  CHELTUIELI DE DEZVOLTARE 0 

    

  CHELTUIELI DE FUNCTIONARE 50000 

   

CAP.51 Autoritati publice 185000 

51.2A Cheltuieli curente 185000 

51.2A.01.03 

-20.01.30 

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 

(Covid -19)  

185000 

   

CAP.67 Cultura recreere si religie -170000 

67.2A Cheltuieli curente -170000 

67.2A.03.30- 

20.01.30 

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare             

( Ruga Cerneteaz) 

-50000 

67,2A.05.01- 

59.11 

  Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare               

(Sport)                   

-120000 



   

CAP.66 Sanatate 35000 

66.2A 
Transferuri curente 

35000 

66.2A.50.50 

-51.01.01 

Transferuri catre institutii publice  (Institutul de boli 

cardiovasculare Timisoara) 15000 

66.2A.50.50 

-51.01.01 

Transferuri catre institutii publice  (Spitalul Clinic de 

Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș) 
20000 

 

(2) Se aprobă modificarea Agendei Culturale a Comunei Giarmata, conform anexei nr. 1 

la prezenta hotărâre.  

(3)  Se aprobă modificarea finanțărilor alocate activităților sportive pentru anul 2020, în 

sensul diminuării sumelor alocate prin bugetul inițial cu suma de 50.000 lei. 

 (4) Se aprobă alocarea unui sprijin financiar, prin transferarea unei sume  în cuantum de 

20.000 lei  Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș. 

 (5) Se aprobă alocarea unui sprijin financiar, prin transferarea unei sume în cuantum de 

15.000 lei  Institutului de boli cardiovasculare Timisoara. 

ART.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul 

Contabilitate,  Buget, Finanțe, Achiziții Publice și Fonduri Structurale,Taxe și Impozite. 

ART.3. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi „pentru”, 0  

,,împotrivă”, 0 ,,abțineri”. 

ART. 4. Prezenta hotărâre se comunică: 

 Instituției Prefectului – Județul Timiș; 

 primarului Comunei Giarmata; 

 Serviciul Contabilitate,  Buget, Finanțe, Achiziții Publice și Fonduri Structurale,Taxe și 

Impozite; 

 D.G.R.F.P Timiș; 

 se va afișa. 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                            CONTRASEMNEAZĂ 

                 CONSILIER LOCAL                    SECRETAR                                

                BADEA CONSTANTIN                                                                GHERMAN SORINA-ANA    

 

 

 

 

 



       

 

 


