
                        ANEXA nr.1 
         la H.C.L. nr. 129 din 07.12.2006 
 

- mii lei - 
SUPLIMENTĂRI VENITURI An Trim. 4 
04.02.04 Sume alocate de CJ pentru echilibrarea 
               bugetelor locale + 79 + 79 

11.02.02 Sume defalcate din TVA pentru finanţarea 
               cheltuielilor de descentralizare +4311 + 4311 

11.02.06 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea 
               bugetelor locale + 1775 + 1775 

Total suplimentări + 6 165 + 6 165 

 
            - mii lei - 

SUPLIMENTĂRI CHELTUIELI An Trim. 4 
Cap.51 Autorităţi publice  + 60 + 60 
           20 - cheltuieli materiale 
           70 – cheltuieli capital 

+30 
+30 

+30 
+30 

Cap.54 Alte servicii publice generale + 40 + 40 
           20 - cheltuieli materiale 
                  54.02.10 – Serviciul public evidenţa populaţiei 
                  54.02.50 – Alte serv publice generale– Starea civilă 

 
+20 
+20 

 
+20 
+20 

Cap.56 Transferuri din bugetele locale pt instituţiile 
            de asistenţă socială 
             - pentru copii cu handicap instituţionalizaţi  

+ 100 + 100 

Cap.61 Apărare ordine publică şi siguranţa naţională + 35 + 35 
           20 - cheltuieli materiale 
                  61.02.04 – poliţia comunitară 
                  61.02.05 – protecţie civilă 

 
+25 
+10 

 
+25 
+10 

Cap.65 Învăţământ + 4685 + 4685 
           10 – cheltuieli de personal 
           20 – cheltuieli materiale 
           70 – cheltuieli de capital   

+3440 
+100 

+1145 

+3440 
+100 

+1145 
Cap.67 Cultură recreereşi religie + 135 + 135 
           20 - cheltuieli materiale 
               67.02.02 - Bibliotecă 
               67.02.03 - Întreţinere grădini publice, baze sportive  
               67.02.05.01/ 59.11 - Sport – Asociaţii şi fundaţii 
               67.02.50 - Alte servicii în domeniul culturii,recreerii 

 
+15 
+10 
+70 
+40 

 
+15 
+10 
+70 
+40 

Cap.68 Asistenţă socială + 921 + 921 
          10 - cheltuieli de personal însoţitori 
                68.02.05 Asist socială în caz de bolişi invaliditate 
           20 - cheltuieli materiale    
                68.02.11 - Creşe 
                68.02.15.02 - Cantine ajutor social 
                68.02.15.01 - Ajutor social 
                68.02.50     - Alte chelt în domeniul asistenţei sociale 

 
+400 

 
+15 
+15 

+471 
+20 

 
+400 

 
+15 
+15 

+471 
+20 

Cap.70 Servicii de dezvoltare publică locuinţe 
              mediu şi ape + 129 + 129 

           20 – cheltuieli materiale 
               70.02.06 – Iluminat public 
               70.02.50 – Alte servicii în domeniul locuinţelor 
                                 şi serviciilor de dezvoltare publică 

+50 
+79 

+50 
+79 

Cap.74 Salubritate şi protecţia mediului + 35 + 35 

           20 – cheltuieli materiale + 35 + 35 

Cap.84 Transporturi – Intreţinere străzi + 25 + 25 

           20 – cheltuieli materiale + 25 + 25 

Total suplimentări + 6 165 + 6 165 
 


