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JUDEŢUL HUNEDOARA 

COMUNA SÂNTĂMĂRIA-ORLEA 
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              HOTARÂREA NR.65 /2020 

Privind  rectificarea  a VIII  a bugetului  local pe anul 2020  

             Consiliul local al comunei Sântămăria-Orlea, judetul Hunedoara, avand in vedere: 

 - Proiectul de hotarare nr.67/2020 , initiat de primarul comunei Sântămăria-Orlea, prin care se propune 

rectificarea VIII  a bugetului local al comunei ; 

- referatul de aprobare al  primarului comunei Sântămaria-Orlea  privind rectificarea bugetului local al 

comunei ,  inregistrat in registrul special la nr. 67 /21.08.2020; 

- raportul de specialitate al Compartimentului buget, finante, contabilitate, inregistrat in Registrul special la   

nr. 67/ 21.08.2020; 

- avizul Comisiei pentru activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului, urbanism si 

agricultura, inregistrat la nr. 62 / 28.08.2020; 

-  avizul  Comisiei pentru administratie publica locala, juridica si disciplina, protectia mediului si 

turism, munca si protectie sociala ,  inregistrat la nr. 63 /28.08.2020;  

 - avizul  Comisiei pentru invatamnt ,sanatate si familie, protectia copilului, tineret si sport, activitati 

social culturale si culte ,  inregistrat la nr. 64 /28.08.2020; 
            In conformitate cu prevederile  O.U.G. nr.135/2020 cu  privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2020, modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri bugetare ;  

           In baza deciziei Sefului A.J.F.P. Hunedoara nr.3106/21.08.2020 ; 

          In temeiul prevederilor art. 19.alin.(2) si art.20  alin.(1) lit.a si lit.c, precum si ale art.36 alin1 si 2 din 

Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare; 

          In baza  art. 129  alin. (1), alin (2) litera “b”, alin. (4) lit. “a” si art. 139 alin. (1) si (3), lit.a,coroborat cu 

art.5 lit.cc, art.196 alin.(1), lit. “a” si art.243, alin 1 lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;     

 

H O T A R A S T E : 

 

               Art. 1  Bugetul local al comunei  Sântămăria-Orlea aprobat prin HCL. nr.14/2020, rectificat VII  prin 

H.C.L. nr.62/2020, se rectifica in trimestrul III  prin majorare cu suma de 812,31  mii lei atat la venituri cat si 

la cheltuieli si se modifica  prin virari de credite bugetare intre capitole si subcapitole  ;  

                 Art. 2  Influentele  in  bugetul local rectificat  VIII  pe anul 2020,  pe capitole, subcapitole, titluri,  

articole si alienate se vor efectua  in trimestrul III  si se prezinta in  anexa nr.1  iar lista  de investitii  in anexa 

nr.2 . Anexele nr. 1 si nr.2 fac parte integranta din  prezenta hotarare . 

                Art.3 Prezenta hotarare se poate contesta in termenul legal la Tribunalul Hunedoara conform 

prevederilor Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

                Art.4 Prezenta hotarare se comunica, prin grija secretarul comunei catre: Instituţia Prefectului 

judeţul Hunedoara, Primarului comunei Santamaria-Orlea, Administratiei Finantelor Publice a Judetului 

Hunedoara, Compartimentului buget, finante, contabilitate si se afiseaza pe site-ul www.santamariaorlea.ro si 

la  sediul primariei.  

                                                    Santamaria-Orlea, la  31.08. 2020 

 

         PRESEDINTE DE SEDINTA,                                              CONTRASEMNEAZA,  

               PESCARI  ION                                                                SECRETAR GENERAL             

                                                                                                     BULTEAN VASILE ALINEL 

 

 

 

Cvorum necesar pentru adoptare: majoritatea absoluta (7 consilieri). Adoptata prin vot deschis. 

 Consilieri în funcţie 13, Consilieri prezenţi: 13, voturi pentru: 13, impotrivă: 0, abţineri: 0 

mailto:sintamariaorlea@yahoo.com
http://www.santamariaorlea.ro/
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PROIECT DE HOTARARE NR.  67/2020 

Privind  rectificarea  a VIII a bugetului  local pe anul 2020  

 

            Primarul comunei Santamaria-Orlea, judetul Hunedoara, avand in vedere: 

- referatul de aprobare al  primarului comunei Sântămaria-Orlea  privind rectificarea bugetului local al 

comunei ,  inregistrat in registrul special la nr .67/21.07.2020; 

            In conformitate cu prevederile  O.U.G. nr.135/2020 cu  privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2020, modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri bugetare ;  

           In baza deciziei Sefului A.J.F.P. Hunedoara nr.3106/21.08.2020 ; 

            In temeiul prevederilor art. 19.alin.(2) si art.20  alin.(1) lit.a si lit.c, precum si ale art.36 alin1 si 2 din 

Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare; 

In baza  art. 129  alin. (1), alin (2) litera “b”, alin. (4) lit. “a” si art. 139 alin. (1) si (3), lit.a,coroborat 

cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1), lit. “a” si art.243, alin 1 lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;     

 

P R O P U N E : 

 

               Art. 1  Bugetul local al comunei  Sântămăria-Orlea aprobat prin HCL. nr.14/2020, rectificat VII  prin 

H.C.L. nr.62/2020, se rectifica in trimestrul III  prin majorare cu suma de 812,31  mii lei atat la venituri cat si 

la cheltuieli si se modifica  prin virari de credite bugetare intre capitole si subcapitole  ;  

                 Art. 2  Influentele  in  bugetul local rectificat  VIII  pe anul 2020,  pe capitole, subcapitole, titluri,  

articole si alienate se vor efectua  in trimestrul III  si se prezinta in  anexa nr.1  iar lista  de investitii  in anexa 

nr.2 . Anexele nr. 1 si nr.2 fac parte integranta din  prezenta hotarare . 

                Art.3 Prezenta hotarare se poate contesta in termenul legal la Tribunalul Hunedoara conform 

prevederilor Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

                Art.4 Prezenta hotarare se comunica, prin grija secretarul comunei catre: Instituţia Prefectului 

judeţul Hunedoara, Primarului comunei Santamaria-Orlea, Administratiei Finantelor Publice a Judetului 

Hunedoara, Compartimentului buget, finante, contabilitate si se afiseaza pe site-ul www.santamariaorlea.ro si 

la  sediul primariei.  

 

                                                    Santamaria-Orlea, la 21.08. 2020 

 

 

             INITIATOR,                                                        AVIZEAZA,  

    PRIMAR                                                  SECRETAR GENERAL             

              OPREAN DUMITRU IOAN                              BULTEAN VASILE ALINEL 
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Raportul primarului  

Privind  rectificarea  a VIII  a bugetului  local pe anul 2020  

 

     Baza legala pentru prezenta rectificare sunt: 

-    Prevederile  O.U.G. nr.135/2020 cu  privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor 

acte normative si stabilirea unor masuri bugetare ;  

-  Decizia Sefului A.J.F.P. Hunedoara nr.3106/21.08.2020 ; 

- Prevederile art. 19.alin.(2) si art.20  alin.(1) lit.a si lit.c, precum si ale art.36 alin1 si 2 din Legea 

nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;  

- Prevederile art. 129  alin. (1), alin (2) litera “b”, alin. (4) lit. “a” si art. 139 alin. (1) si (3), 

lit.a,coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1), lit. “a” si art.243, alin 1 lit.a din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ;   

 

         In baza prevederilor  O.U.G. nr.135/2020 cu  privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, 

modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri bugetare, prin  Decizia Sefului A.J.F.P. Hunedoara 

nr.3106/21.08.2020   comunei  Santamaria Orlea  i- a fost alocata suma de 199,0 mii  lei sume defalcate din 

TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor ,repartizata astfel :  

- Pentru finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav si indemnizatiilor 

lunare suma de  71,0 mii lei; 

- Pentru acordarea suportului alimentar pentru prescolari si elevi , potrivit O.U.G. nr.9/2020, pentru 

semestrul I al anului scolar 2020-2021 , suma de 131,0 mii lei . 

- Pentru plata stimulentelor educationale acordate copiilor din familii defavorizate in scopul stimularii 

participarii in invatamantul prescolar , suma de 3,0 mii lei.  

- Pentru finantarea drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa, 

suma prevazuta initial a fost diminuata cu 6,0 mii lei .  

In executia bugetara,  a fost incasata,  in cursul lunii august suma de 94.512  lei resprezentand 

subventii incasate de la  Agentia de Plati si Interventii in Agricultura pentru anul 2019 ,   ca urmare a 

accesarii de catre comuna Santamaria Orlea a  schemei de ajutor de stat corespunzatoare  Măsurii  15  

“Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, Sub-măsura 15.1 „Plăți pentru 

angajamente de silvo-mediu”.  Prin acest proiect  ne-am angajat ca pentru o perioada de 5 ani sa nu fie 

exploatat  lemnul  si sa nu intervenim in nici un fel  pe o suprafata  de 480,2 ha  teren cu vegetatie forestiera 

aflat in proprietatea publica a comunei Santamaria-Orlea.  

           In luna august a fost  incasata, in conturile de venituri corespunzatoare,   suma totala  de 516.885 lei,    

solicitata  prin cererea de plata finala pentru proiectul “ Reabilitarea si modernizarea Caminelor culturale 

din localitatile Sântămăria-Orlea si Subcetate,comuna Sântămăria-Orlea, judetul Hunedoara “ .  

          Ca urmare a unei analize  efectuate   asupra realizarii  cheltuielilor  bugetului  local  pana la 

aceasta data, cat si a necesitatii de modificare a repartizarii sumelor  in functie  de  prioritatile actuale, 

se propune rectificarea bugetului local si  prin  virarea  de  credite  intre  capitole , subcapitole, 

articole si alineate . 

          La  partea de venituri se majoreaza  bugetul local cu suma de  812,31 mii lei , astfel :  

-    Cap.11.02.02  Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul comunelor se majoreaza cu suma de 199,0 mii lei ; 



-       Cap. 18.02.50 Alte impozite si taxe se majoreaza cu suma de 19,20 mii lei ; 

-      Cap. 42.02.42 Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate 

de APIA se majoreaza cu suma de 94,51  mii lei ; 

-     Cap. 43.02.31 Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020 

se majoreaza cu suma de  253,87  mii lei ; 

-      Cap. 48.02.04.01 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume 

primite in contul platilor efectuate in anul curent se majoreaza cu suma de  263,01 mii lei ; 

-       Cap. 37.02.03 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare 

a bugetului local se majoreaza cu suma de 17,0 mii lei . 

-         Cap. 37.02.04 Varsaminte din sectiunea de functionare se diminueaza cu suma de 17,0 mii lei . 

 

         La partea de cheltuieli  se majoreaza bugetul local  cu suma de  812,31  mii lei  si se  modifica  

prin virari de credite bugetare intre capitole , subcapitole,  titluri,  articole si alienate  ce se vor efectua  in 

trimestrul III  ,  dupa cum urmeaza :  

         Cap.51.02 Autoritati publice se  diminueaza  cu suma de 14,03 mii lei, la  Titlul II bunuri si 

servicii si se modifica prin virari de credite intre alienate ;  

         Cap.54.02.50 Alte servicii publice generale  se diminueaza  cu suma de  4,91  mii lei si se 

modifica astfel :  

- Se majoreaza Titlul I Cheltuieli de personal cu suma de 1,92 mii lei , sume necesare pentru  plata 

indemnizatiilor personalului auxiliar din sectiile de votare la alegerile locale din 27.09.2020 ; 

-    Titlul II bunuri si servicii, se diminueaza cu suma de 6,83 mii lei ;  

         Cap.65.02  Invatamant  se majoreaza  cu suma de  132,0  mii lei , din care :  

-   Titlul II bunuri si servicii se majoreaza cu suma de 4,0 mii lei  pentru cheltuieli de functionare  ; 

-   Titlul  IX Asistenta sociala se majoreaza cu suma de 128,0 mii lei si se modifica astfel : 

 Se aloca suma de 131,0 mii lei pentru Suport alimentar- masa calda acordata copiilor ;  

 Se aloca suma de  3 ,0 mii lei pentru  tichete sociale pentru gradinita; 

 Se diminueaza cu 6,0 mii lei ajutoarele acordate pentru  finantarea drepturilor copiilor cu cerinte educationale 

speciale integrati in invatamantul de masa;  

         Cap. 67.02  Cultura, recreere  si religie, se diminueaza cu suma de  31,0  mii lei, la 

subcapitolul 67.03.07 Camine Culturale,    Titlul XIII Active nefinanciare,   de la  obiectivul de 

investitii     “ Construire grupuri sanitare si centrala  termica in localitatea Barastii Hategului , 

comuna Santamaria Orlea “, pentru care a ramas alocata suma de 69,0 mii lei .    

 

         Cap.68.02.05 Asistenta sociala in caz de invaliditate se majoreaza cu suma de  73,36  mii lei, 

din care,  suma de 71,0 mii lei este alocata din sume defalcate din TVA  pentru finantarea drepturilor 

asistentilor personali si a indemnizatiilor persoanelor cu handicap grav iar suma de 2,36 mii lei este 

alocata din bugetul local . Precizez ca sumele alocate prin rectificarea bugetara sunt insuficiente si 

acopera doar  plata salariilor restante pentru  luna iulie a asistentilor personali si plata indemnizatiilor 

persoanelor cu handicap pentru luna august .  

 

         Cap.70.02  Locuinte ,servicii si dezvoltare publica,  se majoreaza   cu suma de 14  mii lei, la 

subcapitolul 70.07  Alimentare cu gaze naturale in localitati  Titlul XIII Active nefinanciare, 

pentru   obiectivul de  investitii ” Construire retea publica de distributie si bransamente gaze natural 

in comuna Santamaria Orlea, judetul Hunedoara “ . 

          Cap. 74.02 Protectia mediului se majoreaza cu suma de  32,0  mii lei  la Titlul II  bunuri si  

servicii , subcapitolul 74.02.06 Canalizare, pentru efectuarea unor lucrari de reparatii la reteaua de 

canalizare in satul Santamaria Orlea . 



 

 

           Cap.83.02 Agricultura si silvicultura se majoreaza cu suma de  79,51  mii lei,   si se 

modifica  astfel :  

-   subcapitolul 83.02.50  Alte cheltuieli in domeniul agriculturii se diminueaza cu suma de 15,0 

mii lei de la Titlul II bunuri si servicii ; 

-   subcapitolul 83.02.50  Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si 

vanatorii se majoreaza cu suma de  94,51 mii lei , la  Titlul VII Alte transferuri, art. 55.01.18  Alte 

transferuri curente interne .    

          Aceasta suma,  primita de administratia  locala  în cadrul programelor FEGA implementate de 

APIA ca urmare a accesarii  Măsurii  15  “Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea 

pădurilor”, Sub-măsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvo-mediu”  , va  fi transferata  in contul      

RPL Ocolul Silvic Valea Hategului R.A. pentru acoperirea cheltuieilor realizate pentru paza si 

administrarea padurilor aflate in proprietatea publica a comunei Santamaria Orlea .  

 

           Cap.84.02  Transporturi se majoreaza cu suma de  531,38   mii lei, din care : 

-  Titlul II bunuri si servicii se majoreaza cu suma de   14,50  mii lei ; 

- Titlul  X  Proiecte cu finantare externa nerambursabila se majoreaza cu suma de 516,88 mii lei  

pentru proiectul “Reabilitare si modernizare infrastructura rutiera in localitatile Barastii-

Hategului, Sacel si Ciopeia, comuna Santamaria Orlea , judetul Hunedoara “. 

 

          Consider ca acest proiect de hotarare este necesar si oportun si  propun  aprobarea  rectificarii 

cu  numarul  VIII  a  bugetului  local al comunei Sântămăria Orlea prin Hotarare a Consiliului Local . 

 

 

 

                                                                        PRIMAR, 

OPREAN DUMITRU IOAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
JUDETUL HUNEDOARA 

COMUNA SÂNTĂMĂRIA-ORLEA 

COMPARTIMENT  FINANCIAR-CONTABIL                                            

Nr. 67  din  21.08.2020 

 

 

RAPORT   DE   SPECIALITATE 
Privind  rectificarea  a VIII  a bugetului  local pe anul 2020  

 

 

                Propunerea de  rectificare a bugetului local are ca baza legala urmatoarele acte normative :  

 
-    Prevederile  O.U.G. nr.135/2020 cu  privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor 

acte normative si stabilirea unor masuri bugetare ;  

-  Decizia Sefului A.J.F.P. Hunedoara nr.3106/21.08.2020 ; 

- Prevederile art. 19.alin.(2) si art.20  alin.(1) lit.a si lit.c, precum si ale art.36 alin1 si 2 din Legea 

nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;  

- Prevederile art. 129  alin. (1), alin (2) litera “b”, alin. (4) lit. “a” si art. 139 alin. (1) si (3), 

lit.a,coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1), lit. “a” si art.243, alin 1 lit.a din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ;   
In executia bugetara,  a fost incasata,  in cursul lunii august suma de 94.512  lei resprezentand 

subventii incasate de la  Agentia de Plati si Interventii in Agricultura pentru anul 2019 ,   ca urmare a 

accesarii de catre comuna Santamaria Orlea a  schemei de ajutor de stat corespunzatoare  Măsurii  15  

“Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, Sub-măsura 15.1 „Plăți pentru 

angajamente de silvo-mediu”.  Prin acest proiect  ne-am angajat ca pentru o perioada de 5 ani sa nu 

intervenim in nici un fel  pe o suprafata  de 480,2 ha  teren cu vegetatie forestiera aflat in proprietatea publica 

a comunei Santamaria-Orlea.   

           In luna august a fost  incasata, in conturile de venituri corespunzatoare,   suma totala  de 516.885 lei,    

solicitata  prin cererea de plata finala pentru proiectul “ Reabilitarea si modernizarea Caminelor culturale 

din localitatile Sântămăria-Orlea si Subcetate,comuna Sântămăria-Orlea, judetul Hunedoara “ .  

          Ca urmare a unei analize  efectuate   asupra realizarii  cheltuielilor  bugetului  local  pana la 

aceasta data, cat si a necesitatii de modificare a repartizarii sumelor  in functie  de  prioritatile actuale, 

se propune rectificarea bugetului local si  prin  virarea  de  credite  intre  capitole , subcapitole, 

articole si alineate . 

        Bugetul local se majoreaza atat la partea de  venituri cat si la partea de cheltuieli cu suma de 

810,39  mii lei , in trimestrul III 2020 . 

            Avand in vedere cele mentionate mai sus, consider ca este necesara si oportuna rectificarea  

bugetului local  si  aprobarea proiectului de hotarare  nr. 67/2020  in forma prezentata .  

      

 

CONSILIER SUPERIOR , 

Stefanie  Lizica  
 


