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Hotarârea nr.14 /27.04.2018  cu privire la rectificarea bugetului de venituri si 
cheltuieli al Comunei Bixad , judetul Satu Mare, pe trimestrul II,   anul 2018 
 
Consiliul Local  Bixad,  
având  în  vedere 
Expunerea de motive si proiectul de hotărâre, rapoartele de specialitate 
art. 19, alin. 2, art. 49, alin.4 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
Hotărârea Nr.4/21.02.2018 cu privire la la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli  al 
Comunei Bixad, Judeţul Satu Mare pentru anul 2018 
În temeiul  art. 27, art. 36 , alin.(1), alin.(2), lit.”b”, alin. (4) lit. “a”,  art. 45, alin. (1), 
alin.(2), lit.”a”, art.47, art.49, alin.(1) şi alin.(2), art.115, alin.(1), lit. “b”, alin.(3), lit.”a” şi 
lit.”b” şi alin.(7), art.117, lit.”a” şi lit.”f”, din Legea Nr. 215/2001 a administratiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

           Hotărăşte: 
Art. 1. Se aproba rectificarea bugetului Comunei Bixad  pe trimestrul II,   anul 2018, 

dupa cum urmeaza: 

VENITURI: +1.141.000 lei 

Prevederile bugetare pe trim.II pentru venituri se majoreaza cu suma de 

841.000 lei la venituri proprii: 

-cod 07020101-impozit pe cladiri de la personae fizice: +40.000 lei 

-cod 07020102- impozit sit axe pe cladiri de la persone juridice: +10.000 lei 

-cod 07020203 – impozitul de la teren extravilan:+55.000  

-cod  070203 – taxe judiciare de timbre si alte taxe de timbre: +75.000 lei 

-cod 070250 – alte impozite si  taxe pe proprietate: +43.000 lei 

-cod 16020201- impozit pe mijloace de transport detinute de persone fizice: +240.000 lei 

-cod 16020202- impozit pe mijloace de transport detinute de persone juridice : +60.000 

-cod 360250 – alte venituri: +295.000 lei 

-cod 420500-planuri si regulamente de urbanism: +23.000 lei. 

Prevederile bugetare pe trim III se majoreaza cu 300.000 lei la venituri 

proprii: 

-cod 07020101-impozit pe cladiri de la persone fizice: +10.000 lei 

-cod 07020102- impozit sit axe pe cladiri de la persone juridice: +5.000 lei 

-cod 07020203 – impozitul de la teren extravilan:+5.000  



-cod  070203 – taxe judiciare de timbre si alte taxe de timbre: +15.000 lei 

-cod 070250 – alte impozite si  taxe pe proprietate: +5.000 lei 

-cod 16020201- impozit pe mijloace de transport detinute de persone fizice: +40.000 lei 

-cod 16020202- impozit pe mijloace de transport detinute de persone juridice : +20.000 

-cod 360250 – alte venituri: +200.000 lei 

CHELTUIELI + 1.141.000 

Prevederile bugetare pe trim.II pentru cheltuieli se rectifica cu +841.000 dupa 

cum urmeaza: 

   La capitolul 51 cod 710130-alte active fixe se va majora cu suma de 12.300 lei ( 6.700 

pagina web) si 5.600 (program stare civila). 

   La capitolul 70 cod 7103-reparatii capital se va majora cu suma de 32.000 lei pentru 

lucrarea de modernizare a sistemului de iluminat public aflata in continuare  din 2017 . 

   La capitolul 70 cod 710130 se va majora cu 23.000 lei. 

   La capitolul 84 cod 710130 se va majora cu suma de 552.000 lei. 

   La capitolul 84 cod 200130 se va majora cu suma de 141.700 lei. 

   La capitolul 84 cod 200109 se va majora cu suma de 80.000 lei. 

Prevederile bugetare pe trim.III pentru cheltuieli se majoreaza cu 300.000 lei la 

capitolul 84 cod 710130. 

Art.2. Hotărârea  adoptata va fi dusa la indeplinire de catre Primarul Comunei Bixad si 
contabilul primariei si se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei Bixad 
şi prin publicarea pe pagina de internet a Primăriei. 
Art. 3. Hotărârea  adoptata se comunică :  
a)Instituţiei Prefectului   Judeţului Satu Mare, 
b)Primarului Comunei Bixad, 
c) contabilului Comunei Bixad. 

Bixad: 27.04.2018   
                                                                                                 

Preşedinte de şedinţă,   
consilier,                                                                                           Avizat ,                
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