
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIUŢ

HOTĂRÂREA NR. 45 
Din 17.08.2021

Privind rectificarea bugetului local al comunei Băiuţ pe anul 2021 şi alocarea sumei de 
10.000 de lei pentru acordarea unui ajutor de urgenţă

Consiliul Local al comunei Băiuţ întrunit în şedinţa ordinară din data de 
17.08.2021;

Luând în considerare referatul de aprobare prezentat de d-na primar Maciuc Viorica 
proiectul de hotărâre avizat favorabil de comisia buget-finanţe a Consiliului Local Băiuţ şi 
raportul de specialitate prezentat de d-na contabilă Rozenbaum Meda;

Având în vedere prevederile art. 3, art. 4 şi art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a 
autonomiei locale, adoptată la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Având în vedere prevederile art. 28 alin. 5 din Legea nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat cu modificările şi completările ulterioare ;

Făcând aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică;

în temeiul art. 129 alin. 2 lu. b, alin. 4 lit. „ a ” şi 139 alin. 3 lit. „ a ” din O.U. nr. 
57/2009 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Bugetul local al comunei Băiuţ pe anul 2021 se stabileşte la suma de 6589,26 
mii lei pe partea de venituri şi la suma de 7623,06 mii lei pe partea de cheltuieli, conform 
Anexei 1 parte din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă alocarea în bugetul local al comunei Băiuţ a sumei de 10.000 de lei 
din capitolul 6802 Asigurări şi asistenţă socială, subcapitolul 680250 Alte cheltuieli în 
domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale pentru acordarea de ajutoare de urgenţă familiilor 
aflate în situaţii deosebite.

Art. 3 Lista de investiţii în sumă de 4960,37 mii lei rămâne nemodificată.
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică în conformitate cu prevederile Codului 

Administrativ:
Prefectului judeţului Maramureş 
Primarului comunei Băiuţ



- Biroului contabilitate-administrativ din cadrul primăriei 
Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş 
Trezoreriei Târgu Lăpuş
Cetăţenilor prin afişare şi publicarea pe siteul Primăriei 
Dosar

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

PROHASKA ROLLAND

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR GENERAL 

POP AURELIAK VICTOR

Cvorum: __voturi pentru,______ voturi împotrivă
Şi ~ abţineri din ]C, consilieri prezenţi în total 11 consilieri


