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ROMÂNIA 
     JUDEŢUL ALBA 

     COMUNA SĂLIŞTEA 
Localitatea SĂLIŞTEA, str. JOSENI, nr. 447, 

C.I.F. 4562001 Cod poştal 517655 tel/fax. 0258/762101, 0258/762007 
E-mail primaria_salistea@yahoo.com Web: www.comuna-salistea.ro 

 
Nr.  ______/ 18.09.2020 

 
 

Raport de specialitate privind  
Rectificarea nr. 6 a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 

 
 

            Având în vedere: 
-  prevederile Legii nr. 5/2020 - Legea bugetului de stat pe anul 2020; 
- prevederile Legii nr.273/2006 - Legea finanțelor publice locale cu modificările și 

completările ulterioare; 
- adresa AJFP Alba nr. ABG_STZ-12.236/17.09.2020 prin care se comunică repartizarea 

pe trimestre a influențelor aprobate conform HG nr. 758/2020. 
 
 
La propunerea domnului primar,  

 Vă supun atenției necesitatea aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020,  
conform anexei nr. 1.  
 
 

A. În ceea ce privește veniturile bugetului local, al comunei Săliștea se rectifică, local 
cu o influență de +300,00 mii  lei, după cum urmează: 

-  majorarea prevederilor la 110206 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de +300,00 mii lei în trim. III 2020. 

 
B. În ceea ce privește cheltuielile bugetului local se majorează prevederile cu o 

influență de +300,00 mii lei, rezultând un buget total rectificat în sumă de 16.555,96 mii lei. 
 Conform Legii nr. 273/2006 privind legea finanțelor publice locale în bugetul  local nu 

se pot aproba cheltuieli fără asigurarea resurselor financiare corespunzătoare, iar sumele 
aprobate, la partea de cheltuieli prin bugetul local în cadrul căruia se angajează, se ordonanțează 
și se efectuează plăti, reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite. Angajarea cheltuielilor 
din aceste bugete se face numai în limita creditelor bugetare aprobate. 

 
La cap. 5102 Autorități publice si acțiuni externe, totalul cheltuielilor se majorează 

prevederile cu o influență de +35,00 astfel: 

 Pt. TITLUL II  BUNURI SI SERVICII: 
 -  se majorează prevederile la art. 200101 Furnituri de birou cu suma de +5,00 mii 

lei în trim III 2020 pentru plata de furnituri de birou; 
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-  se majorează prevederile la art. 200103 Încălzit, Iluminat si forța motrica cu suma 
de +4,00 mii lei în trim III 2020 pentru plata unor cheltuieli cu en. electrica si gaz; 

-  se majorează prevederile la art. 200105 Carburanți si lubrifianți cu suma de +5,00 
mii lei în trim III 2020 pentru plata unor cheltuieli cu carburanții; 

-  se majorează prevederile la art. 200109 Materiale si prestări de servicii cu caracter 
funcțional cu suma de +4,00 mii lei în trim III 2020 pentru plata unor cheltuieli cu prestări de 
servicii; 

-  se majorează prevederile la art. 200130 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si 
funcționare cu suma de +2,00 mii lei în trim III 2020 pentru plata unor cheltuieli cu materiale; 

-  se majorează prevederile la art. 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii cu suma 
de +10,00 mii lei în trim III 2020 pentru plata unor cheltuieli cu materiale si prestări de servicii; 

 Pt. TITLUL XII  ACTIVE NEFINANCIARE: 
-  se majorează prevederile la art. 710130 Alte active fixe cu suma de +5,00 mii lei în 

trim III 2020 pentru obiectivul de investiții EXTINDERE SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO 
COMUNA SALISTEA, JUDETUL ALBA. 

 
La cap. 5402 Alte servicii publice generale, totalul cheltuielilor se majorează 

prevederile cu o influență de +20,00 astfel: 

 Pt. TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL: 
 -  se majorează prevederile cu suma de +5,00 mii lei în trim III 2020 pentru plata 

indemnizațiilor comisiilor la alegerile locale din 2020; 

 Pt. TITLUL II  BUNURI SI SERVICII: 
 -  se majorează prevederile la art. 200130 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si 

funcționare cu suma de +2,00 mii lei în trim III 2020 pentru plata unor cheltuieli cu materiale cu 
alegerile locale din 2020; 

-  se majorează prevederile la art. 200601 Deplasări interne, detașări, transferări  cu 
suma de +10,00 mii lei în trim III 2020 pentru plata unor deplasări ale comisiilor de la alegerile 
locale din 2020. 

 
La cap. 6502 Învățământ, totalul cheltuielilor se majorează prevederile cu o influență 

de +148,00 astfel: 

 Pt. TITLUL II  BUNURI SI SERVICII: 
 -  se majorează prevederile cu suma de +14,00 mii lei în trim III 2020 pentru plata 

unor cheltuieli cu materiale si prestări de servicii de la scoală; 

 Pt. TITLUL XII  ACTIVE NEFINANCIARE: 
-  se majorează prevederile la art. 710101 Construcții  cu suma de +134,00 mii lei în 

trim III 2020 pentru obiectivul de investiții REABILITATARE SCOALA GIMNAZIALA 
"DAVID PRODAN " SALISTEA, IMPREJMUIRE SI AMENAJARE ALEI PIETONALE. 
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La cap. 6702 Cultura, recreere si religie, totalul cheltuielilor se majorează prevederile 
cu o influență de +42,00 astfel: 

 Pt. TITLUL II  BUNURI SI SERVICII: 
-  se majorează prevederile la art. 200103 Încălzit, Iluminat si forța motrica cu suma 

de +12,00 mii lei în trim III 2020 pentru plata unor cheltuieli cu en. electrica si gaz; 
-  se majorează prevederile la art. 2011 Cărți, publicații si materiale documentare cu 

suma de +15,00 mii lei în trim III 2020 pentru plata unor cheltuieli cu cărți si publicații; 

 Pt. TITLUL XII  ACTIVE NEFINANCIARE: 
-  se majorează prevederile la art. 710130 Alte active fixe cu suma de +15,00 mii lei 

în trim III 2020 pentru obiectivul de investiții ACHIZITIE DE MOTOCOSITOARE 
PROFESIONALE. 

 
La cap. 7002 Locuințe, servicii si dezvoltare publica, totalul cheltuielilor se majorează 

prevederile cu o influență de +30,00 astfel: 

 Pt. TITLUL II  BUNURI SI SERVICII: 
 -  se majorează prevederile la art. 200103 Încălzit, Iluminat si forța motrica cu suma 

de +20,00 mii lei în trim III 2020 pentru plata unor cheltuieli cu en. electrica la iluminatul 
public; 

se majorează prevederile la art. 200109 Materiale si prestări de servicii cu caracter 
funcțional cu suma de +10,00 mii lei în trim III 2020 pentru plata unor cheltuieli cu prestări de 
servicii. 

 Pt. TITLUL XII  ACTIVE NEFINANCIARE: 
-  se majorează prevederile la art. 710130 Alte active fixe cu suma de +5,00 mii lei în 

trim III 2020 pentru obiectivul de investiții ACHIZITIE CUPA BULDOEXCAVATOR. 
 

La cap. 8302 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vânătoare, totalul cheltuielilor 
se majorează prevederile cu o influență de +20,00 astfel: 

 Pt. TITLUL II  BUNURI SI SERVICII: 
 -  se majorează prevederile la art. 203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii cu 

suma de +20,00 mii lei în trim III 2020 pentru plata unor cheltuieli cu paza la păduri. 
 
 

Veniturile și cheltuielile pe capitole și detalierea pe articole și aliniate pentru rectificare 
sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul raport de specialitate. 

Ținând cont de cele prezentate și de prevederile legale în vigoare, propunem aprobarea 
prezentului buget, în forma prezentată. 

 
 
 
 

       Contabil, 
                  Ledrer Francisc Cristian 


