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Anexă la H.C.L. nr. 168 din 27.08.2009 

 
SUPLIMENTĂRI:  

 

LA PARTEA DE VENITURI  

Denumire indicatori An Tr. III Tr. IV 

44.02.09 – Subvenţii primite pentru programe Străzi +75 +75 - 

44.02.29 – Subvenţii primite pentru lucrări de cadastru +80 +80 - 

44.02.33 – Sprijin financiar la constituirea familiei +100 +100 - 

TOTAL VENITURI +255 +255 - 
 

LA PARTEA DE CHELTUIELI  

Denumire indicatori An Tr. III Tr. IV 
Cap. 68  Asistenţă socială +100 +100 - 

                  02.06/57.02.01 – Asistenţă socială pentru familie şi copii +100 +100 - 

Cap. 70  Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică +80 +80 - 

                  20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii +80 +80 - 

Cap. 84  Transporturi +75 +75 - 

                  70 – Cheltuieli de capital +75 +75 - 

                  71.01.01 – Construcţii +75 +75 - 

Total cheltuieli +255 +255 - 
 

 

REGULARIZĂRI:  

 

Capitole de cheltuieli An Tr. III Tr. IV 
Cap. 51  AUTORITĂŢI PUBLICE - +20 -20 
             20.01.30  Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi 
funcţionare 

- +20 -20 

Cap. 54  ALTE SERVICII PUBLICE -28 -28 - 
             02.05  Fond rezervă la dispoziţia autorităţilor locale   -28 -28 - 
             50.04  Fond rezervă la dispoziţia autorităţilor locale   -28 -28 - 
Cap. 67  CULTURĂ , RECREERE ŞI RELIGIE +28 +28 - 
             02.50  Alte servicii în domeniul recerii, culturii şi religiei   +28 +28 - 
             20.30.30  Alte cheltuieli   +28 +28 - 

mii lei 

mii lei 

mii lei 
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Cap. 70  LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ -250 -230 -20 
             02.50/20.01.30  Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi 
funcţionare 

+25 +25 - 

             20.02  Reparaţii curente -25 -25 - 
             20.30.30  Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii - +20 -20 
             55.01.18  Alte transferuri curente interne -250 -250 - 
             71  Cheltuieli de capital    
                    71.01.01  Construcţii – amenajări intrare în municipiu - +75 - 
                    71.01.30  Alte cheltuieli - -75 - 
Cap. 84  Străzi +250 +250 - 
                  55.01.18  Alte transferuri curente interne +250 +250 - 
    
Cap. 68.02  ASISTENŢĂ SOCIALĂ - - - 
             15.01  Prevenirea excuderii sociale    
                       57.02.01  Ajutor în numerar - -50 +50 
             05.02  Asistenţă socială    
                       57.02.01  Ajutor în numerar - +50 -50 
Cap. 67.11  CULTURĂ , RECREERE ŞI RELIGIE - - - 
             59.11  Asociaţii şi fundaţii - +200 -200 
             20.30.30  Alte cheltuieli - +100 -100 
             20.30.30  Alte cheltuieli -200 -200 - 
             59.11  Asociaţii şi fundaţii (Fotbal Club) +200 +200 - 

 

 


