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DIN 15.10.2020. 
    
                                           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 
50.000 lei dupa cum urmeaza:  
          -Capitolul 18.02-„Alte impozite si taxe” se suplimenteaza cu suma de 44.000 
lei. 
         -Capitolul 16.02-„Impozit mijloace transport” se suplimenteaza cu suma de 
6.000 lei. 
          Cu aceasta suma de 50.000 lei se modifica si structura cheltuielilor din 
componenta bugetului local al Comunei Casin. 

- Modificari apar la urmatoarele capitole: 
- Cap.84.02 ”Transporturi”- Titlul 20 –cheltuieli materiale se 

suplimenteaza  cu suma de 14.000 lei reprezentand cheltuieli necesare 
pentru efectuarea unei expertize tehnice la obiectivul „Modernizare 
drumuri in Comuna Casin”si Titlul X-„Proiecte din fonduri 
nerambursabile”-art.58.04.03-de la acelasi capitol se suplimenteaza cu 
suma de 36.000 lei  pentru proiectare (rest de executat la obiectivul 
„Modernizare drumuri in Comuna Casin”). 

- In baza prevederilor art. 49 aliniat  (4) din Legea 273/2006 privind 
Finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare “ Virările 
de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificației bugetare și de la 
un program la altul se aprobă de autoritățile deliberative, pe baza justificărilor 
corespunzătoare ale ordonatorilor principali de credite, și se pot efectua înainte 
de angajarea cheltuielilor” precum si ale Legii 52/2003 privind transparenta 
decizionala in administrarea publica; 

- Virari apar la urmatoarele capitole de cheltuieli:  



- Capitolul  51.02,,Autoritati publice si actiuni”- Titlul 20 –cheltuieli 
materiale se reduce cu  suma de 33.000 lei-si Cap.70.02-„Servicii 
dezvoltare publica si locuinte”-Titlul 20 –se suplimenteaza cu suma de 
33.000 lei pentru plata consumului de energie electrica (iluminatul public). 

- Capitolul 68.02”Asigurarari si asistenta sociala”-Titlul 10—cheltuieli 
de personal se  reduce cu suma de 10.000 lei si se suplimenteaza 
Capitolul  51.02,,Autoritati publice si actiuni”- Titlul 10 –cheltuieli de 
personal –cu suma de  10.000 lei  pentru plata drepturilor salariale 
aferente personalului. 

    
 Fata de cele mentionate, rog sa analizati si sa decideti in consecinta.  
 
                Compartiment buget-contabilitate,venituri si achizitii publice 
 
                               Doina Ghiba 


