
R  O  M  A  N  I  A 
JUDETUL BACAU 

   PRIMARIA  COMUNEI   CASIN   
Comuna Casin , Judetul Bacau , tel/fax – Primar : 0234/331067 , tel/fax – Secretar : 0234/331030,    e-mail : primaria_casin@yahoo.com 

 
PROIECT  DE   HOTARARE  

Privind rectificarea bugetului local pentru anul 2020 
 
 Primarul  comunei Casin,judetul Bacau, avand in vedere; 
 Referatul de Aprobare nr .3054 /28.04.2020  a domnului Soroiu Daniel, primarul 
comunei; 
 Raportul de specialitate nr 3053/28.04.2020  intocmit de d-na Ghiba Doina , 
inspector ; 
              OUG 50/2020 privind rectificarea bugetara art14,20 si 21 ,adresa MFP 
nr..473211/21.04.2020 si Decizia nr.10/21.04.2020 a Sefului AJFP BACAU; 
 Avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-
sociala,buget,finante,administrarea domeniului public si privat al 
comunei,agricultura,gospodarie comunala,protectia mediului,servicii si comert; 
 In temeiul art.129 alin.2, alin.4 lit.a, art.133-140 si art.196 alin.1 lit.a din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

PROPUNE : 
 
 Art.1. -  Se aproba rectificarea Bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Casin pe 
anul 2020 la venituri si la cheltuieli cu suma de 218 mii lei, dupa cum urmeaza : 
                       -Veniturile bugetului local sunt: 
            -  Cap. 04.02.01-„Cote defalcate din impozitul pe venit”-se reduce    cu suma de -
1 mii lei.       
               -  Cap. 04.02.04-„Sume alocate din cote pentru echilibrare”-se reduce cu suma 
de -17 mii lei.  
 

- Cap. 11.02.06-„Sume din TVA pentru echilibrare”-se suplimenteaza cu suma 
de 50 mii lei. 

 
- Cap.07.00.00  “Impozit  cladiri personae fizice”  se suplimenteaza cu suma de 46 

mii  lei; 
- Cap.16.00.00  “Impozit pe mij.de transport detinute de pers.fizice”se 

suplimenteaza cu suma de 42 mii lei; 
- Cap.30.00.00  “Venituri din proprietate” se suplimenteaza cu suma de  9 mii lei; 
- Cap.35.00.00  “Amenzi,penalitati” se suplimenteaza cu suma de 13 mii lei; 
- Cap.36.00.00  “Diverse venituri”  se suplimenteaza cu suma de  76 mii lei; 

 
                  Cheltuielile bugetului local in suma de 218 mii lei sunt repartizate astfel : 
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              -   Cap.51.01.20. Autoritati executive -cheltuieli materiale –se suplimenteaza cu 
suma de 50 mii lei ; 
 -    Cap.65.02.20  Invatamant . -cheltuieli materiale –se suplimenteaza cu 10 mii 
lei ;; 

-    Cap 68.02.00 Asistenta socialase  .Cheltuieli de personal –asistenti se 
suplimenteaza cu suma de 34 mii lei iar la Indemnizatii personal cu handicap se 
suplimenteaza cu suma de 38 mii lei ; 
-    Cap 74.02.20  Protectia mediului . -cheltuieli materiale –se suplimenteaza cu 
suma de 80 mii lei ; 
 
-    Cap 84.02.20 Transporturi. -cheltuieli materiale - se suplimenteaza cu suma de 
6 mii lei ; 
 

 Art.2. Prezenta hotarare se comunica Prefectului Judetului Bacau , primarului 
comunei Casin si compartimentului buget, contabilitate, venituri si achizitii publice,in 
termen de 10 zile de la data adoptarii, de catre secretarul comunei. 
 Art.3. Compartimentul buget,contabilitate,venituri si achizitii publice va aduce la 
indeplinire prezenta hotarare. 

 
Primar,                                                         Contrasemneaza, 

Soroiu Daniel                       Secretarul General al comunei, 
                   Popescu Monica – Florinela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL BACAU 
PRIMARIA COMUNEI  CASIN 
 
NR  3053  DIN 28.04.2020. 
 
 
     
                                           Raport de specialitate 
la Proiectul de hotarare privind rectificarea  bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 

2020. 
 
 
 
 Doamnelor si domnilor consilieri, 
 
  Avand in vedere: 
  
 Prevederile Legii 273/2006, privind Finantele Publice Locale, cu modificarile 
ulterioare. 
          In temeiul art.129 alin.2 lit.d,alin.7 lit.b art.139 alin.1,art.196 alin.1,lit.a,art.197 
alin.1,alin. 2 si art.198 din OUG  nr.57/2019 privind Codul administrativ.  
 
          Din analiza efectuata de organele de specialitate din cadrul Compartimentului      
Buget-Contabilitate s-a constatat ca exista depasiri de venituri in suma totala de 186 mii lei. 
Prin OUG 50/2020 cu privire la rectificarea bugetara conform  art. 14 si art 20 si  art.21, adresa MFP nr. 
473211/21.04.2020 si Decizia nr. 10/21.04.2020  Sefului AJFP BACAU,bugetul a fost  suplimentat cu  suma 
de 32 mii lei.Suma totala cu care se rectifica bugetul Comunei Casin la venituri  este de 218 
mii lei  dupa cum urmeaza:  
        -Capitolul 04.02.01-„Cote defalcate din impozitul pe venit”-se reduce    cu suma de 
-1mii lei.       
        -Capitolul 04.02.04-„Sume alocate din cote pentru echilibrare”-se reduce cu suma 
de -17 mii lei.  
        -Capitolul 11.02.06-„Sume din TVA pentru echilibrare”-se suplimenteaza cu suma 
de 50 mii lei. 
        -Capitolul 07.02-„Impozit cladiri persoane fizice”se suplimenteaza cu suma de 46 
mii lei. 
          -Capitolul 16.02-„Taxa pe utilizare bunuri” se suplimenteaza cu suma de 42 mii 
lei. 
           
           -Capitolul 30.02-„Alte venituri din concesiuni si inchirieri”se suplimenteaza cu 
suma de 9 mii lei 
            -Capitolul 35.02-„Venituri din amenzi”se suplimenteaza cu suma de 13 mii lei. 
            -Capitolul 36.02-„Diverse venituri”se suplimenteaza cu suma de 76 mii lei. 
           Cu aceasta suma de 218 mii lei se modifica si structura cheltuielilor din componenta 
bugetului local al Comunei Casin. 

- Modificari apar la urmatoarele capitole: 



- Capitolul    51.02,,Autoritati publice”- Titlul 20-cheltuieli materiale se 
suplimenteaza cu suma de 50 mii lei -pentru utilitati si alte cheltuieli de 
intretinere si functionare si cheltuieli ocazionate pentru combaterea 
coronavirusului COVID 19. 

- Capitolul  65.02,,Invatamant”- Titlul 20 –cheltuieli materiale se 
suplimenteaza cu suma de 10 mii lei-pentru cheltuieli de functionare si cheltuieli 
privind aplicarea masurilor de combatere si prevenire a raspandirii infectarii cu 
coronavirusul COVID-19. 

  - Capitolul 68.02”Asigurarari si asistenta sociala”-Titlul 57—asistenta sociala 
se suplimenteaza cu suma de 38 mii lei pentru  cheltuieli indemnizatii personal cu 
handicap si- Titlul 10- se suplimenteaza cu suma de 34 mii lei pentru  cheltuieli 
salarii asistenti personali. 

            -  Capitolul 74.02,,Protectia mediului” Titlul 20 –cheltuieli materiale se 
suplimenteaza cu suma de 80 mii lei-reprezentand cheltuieli servicii salubrizare. 
            - Capitolul 84.02”Transporturi”- Titlul 20 –cheltuieli materiale se suplimentaza 
cu suma de 6 mii lei pentru plata cheltuielilor de intretinere si functionare. 
 
      Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 este prezentat in Anexa nr.1.  
 Fata de cele mentionate, rog sa analizati si sa decideti in consecinta.  
 
                Compartiment buget-contabilitate,venituri si achizitii publice 
 
                               Doina Ghiba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL BACAU 
PRIMARIA COMUNEI  CASIN 
 
NR. 3054 DIN 28.04.2020. 
 
 
     
                                           Referat de aprobare 
la Proiectul de hotarare privind rectificarea  bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 

2020. 
 
 
 
 Doamnelor si domnilor consilieri, 
 
  Avand in vedere: 
  
  Prevederile Legii 273/2006, privind Finantele Publice Locale, cu modificarile 
ulterioare. 
          In temeiul art.129 alin.2 lit.d,alin.7 lit.b art.139 alin.1,art.196 alin.1,lit.a,art.197 
alin.1,alin. 2 si art.198 din OUG  nr.57/2019 privind Codul administrativ.  
                   Din analiza efectuata de organele de specialitate din cadrul Compartimentului      
Buget-Contabilitate s-a constatat ca exista depasiri de venituri in suma totala de 186 mii lei 
.Prin OUG 50/2020 cu privire la rectificarea bugetara conform  art. 14 si art 20 si  art.21, adresa MFP nr. 
473211/21.04.2020 si Decizia nr. 10/21.04.2020  Sefului AJFP BACAU,bugetul a fost  suplimentat cu  suma 
de 32 mii lei.Suma totala cu care se rectifica bugetul Comunei Casin la venituri este de 218 
mii lei  dupa cum urmeaza:  
        -Capitolul 04.02.01-„Cote defalcate din impozitul pe venit”-se reduce    cu suma de 
-1mii lei.       
        -Capitolul 04.02.04-„Sume alocate din cote pentru echilibrare”-se reduce cu suma 
de -17 mii lei.  
        -Capitolul 11.02.06-„Sume din TVA pentru echilibrare”-se suplimenteaza cu suma 
de 50 mii lei. 
        -Capitolul 07.02-„Impozit cladiri persoane fizice”se suplimenteaza cu suma de 46 
mii lei. 
          -Capitolul 16.02-„Taxa pe utilizare bunuri” se suplimenteaza cu suma de 42 mii 
lei. 
           
           -Capitolul 30.02-„Alte venituri din concesiuni si inchirieri”se suplimenteaza cu 
suma de 9 mii lei 
            -Capitolul 35.02-„Venituri din amenzi”se suplimenteaza cu suma de 13 mii lei. 
            -Capitolul 36.02-„Diverse venituri”se suplimenteaza cu suma de 76 mii lei. 
           Cu aceasta suma de 218 mii lei se modifica si structura cheltuielilor din componenta 
bugetului local al Comunei Casin. 

- Modificari apar la urmatoarele capitole: 



- Capitolul    51.02,,Autoritati publice”- Titlul 20-cheltuieli materiale se 
suplimenteaza cu suma de 50 mii lei -pentru utilitati si alte cheltuieli de 
intretinere si functionare si cheltuieli ocazionate pentru combaterea 
coronavirusului COVID 19. 

- Capitolul  65.02,,Invatamant”- Titlul 20 –cheltuieli materiale se 
suplimenteaza cu suma de 10 mii lei-pentru cheltuieli de functionare si cheltuieli 
privind aplicarea masurilor de combatere si prevenire a raspandirii infectarii cu 
coronavirusul COVID-19. 

  - Capitolul 68.02”Asigurarari si asistenta sociala”-Titlul 57—asistenta sociala 
se suplimenteaza cu suma de 38 mii lei pentru  cheltuieli indemnizatii personal cu 
handicap si- Titlul 10- se suplimenteaza cu suma de 34 mii lei pentru  cheltuieli 
salarii asistenti . 

            -  Capitolul 74.02,,Protectia mediului” Titlul 20 –cheltuieli materiale se 
suplimenteaza cu suma de 80 mii lei-reprezentand cheltuieli servicii salubrizare. 
            - Capitolul 84.02”Transporturi”- Titlul 20 –cheltuieli materiale se suplimentaza 
cu suma de 6 mii lei pentru plata cheltuielilor de intretinere si functionare. 
                      
      Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 este prezentat in Anexa nr.1.  
 Fata de cele mentionate, rog sa analizati si sa decideti in consecinta.  
 

PRIMAR 
 
                                  Soroiu Daniel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
COMUNA CAŞIN 
CONSILIUL LOCAL 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, 
buget finante, administrarea domeniului public si privat al     
comunei, agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului, 
servicii si comert. 

 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 
 

          Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget- 
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie 
comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, analizand proiectul de hotarare privind 
rectificarea bugetului local pentru anul 2020, in conformitate cu prevederile art.125 si 
art.136 alin.6 si alin.7 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, emite avizul cu 
privire la adoptarea proiectului de hotarare/ respingerea proiectului de hotarare. 
  

 
 

Comisia : 
 

1.Rosu Constantin ………………………….. 
2.Nichifor Adina……………………………. 
3.Geandra Stefan……………………………… 
4.Coman Gheorghe..………………………. 
5.Zarnescu Gheorghe.……………………….. 
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