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Anexa nr. 1  la H.C.L. nr. 195 din 27.11.2009 
 

LA PARTEA DE VENITURI 
 
SUPLIMENTĂRI BUGET LOCAL 

Denumire indicatori An Tr. IV 
11.02.02  Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate 

+980 +980 

11.02.06  Sume defalcate din TVA pentru echilibrare buget local +350 +350 

39.02.07  Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat +150 +150 

 42.02.28  Subvenţii primite din fondul de investiţii +170 +170 

 42.02.08  Subvenţii primite de la bugetul Consiliului Judeţean +50 +50 

Total venituri Buget Local +1700 +1700 
 

LA PARTEA DE CHELTUIELI 

SULIMENTARI BUGET LOCAL 

                                                                                                                                        mii lei 

Denumire indicatori An Tr. IV 
Cap. 70 .02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică +445 +445 

            02.03  Locuinţe +220 +220 

                  20.02  Reparaţii curente +220 +220 

            02.06  Iluminat  public +150 +150 

                   20.01.09Materiale si prestari de servicii cu caracter functional +150 +150 

            02.50  Alte cheltuieli în domeniul locuinţe, servicii şi dezvoltare 
publică 

+75 +75 

                 71  Cheltuieli de capital +75 +75 

                      71.01.01  Centru primire urgenţe +75 +75 

Cap. 65.02  Învăţământ +1130 +1130 

             10  Cheltuieli de personal   +980 +980 

              20.01 Cheltuieli materiale -utilitati +150 +150 

Cap. 66.02  Sănătate +75 +75 

             71  Cheltuieli de capital  +75 +75 

                 03  Reparaţii capitale Spital Municipal +75 +75 

Cap.74.02   Protectia   Mediului +50 +50 

           02.05.01  Salubritate +50 +50 

               20.30.30 Alte cheltuieli +50 +50 

Total suplimentări Buget Local +1700 +1700 
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  BUGET LOCAL 
  DIMINUĂRI CHELTUIELI 
 

Denumire indicatori An Tr. IV 
Cap. 51  AUTORITĂŢI PUBLICE -100 -100 

           02.01.03  Autoritati executive -100 -100 

                10.01.08  Fond de premii -100 -100 

Cap. 54  ALTE SERVICII PUBLICE -35 -35 

             02.50  Alte servicii publice generale   -35 -35 

                      20.01.04  Apă, canal şi salubritate -2 -2 

                      20.01.08  Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet -3 -3 

                      20.01.09  Materiale si prestari de servicii cu caracter functional -10 -10 

                      20.05.30  Alte obiecte de inventar -5 -5 

                      20.30.30  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii -15 -15 

Cap. 61  ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ -26 -26 

             02.05  Protectie civila si protectia contra incendiilor -26 -26 

                      20.01.03  Incalzit, Iluminat si forta motrica -4 -4 

                      20.01.04  Apă, canal şi salubritate -3 -3 

                      20.01.08  Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet -4 -4 

                      20.01.30  Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare -15 -15 

Cap. 61  ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ -114 -114 

             02.03.04  Poliţie comunitară -114 -114 

                  10 Cheltuieli de personal -50 -50 

                      10.01.02  Salarii de merit -9 -9 

                      10.03.01  Contributii de asigurari sociale de stat -20 -20 

                      10.03.03  Contributii de asigurari sociale de sanatate -10 -10 

                      10.01.09  Prima de vacanta -11 -11 

                  20  Cheltuieli materiale -64 -64 

                      20.01.02  Materiale pentru curatenie -4 -4 

                      20.01.30  Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare -10 -10 

                      57.02.04  Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale -50 -50 

Cap. 68  ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ -100 -100 

                  02.50  Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale -100 -100 

                       57.02.01  Ajutoare sociale în numerar -100 -100 

Cap. 68  ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ -25 -25 

                  02.11  Creşe -25 -25 

                       20.03.01  Hrana pentru oameni -20 -20 

mii lei 
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                      57.02.04   Tichete cadou acordate pt cheltuieli sociale -5 -5 

Cap.70   Locuinte ,servicii si dezvoltare publica -443 -443 

           02.50   Alte actiuni -443 -443 

                       55.01.18 Alte transferuri curente -443 -443 

Cap 55  Dobinzi -57 -57 

           02.01 Dobinzi aferente datoriei publice -57 -57 

                      30.01.01 Dobinzi aferente datoriei publice interne        -57 -57 

Total diminuari -900 -900 
   

CRESTERI   CHELTUIELI   

Cap. 67  CULTURĂ , RECREERE ŞI RELIGIE +150 +150 

             02.50.01  Sport +150 +150 

                         59.11  Asociatii si fundatii +150 +150 

Cap. 70  Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică +250 +250 

            02.05  Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor si dezvoltarii 
comunale 

+250 +250 

                  20.01.04  Apa, canal si salubritate +5 +5 

                  20.01.09  Materiale si prestari de servicii cu caracter funcţional +20 +20 

                  20.01.30  Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare +125 +125 

                  20.30.30  Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii +100 +100 

Cap.84 Transporturi         

            02.03.03  Transporturi +500 +500 

              55.01.18     Alte transferuri curente  +500 
 

+500 

Total  cresteri +900 +900 
 
REGULARIZĂRI:  
 

Capitole de cheltuieli An Tr. IV 
Cap. 51  AUTORITĂŢI PUBLICE 0 0 
           02.01.03  Autoritati executive 0 0 
                20.01.08  Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet +50 +50 

20.01.30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 
                20.30.01   Reclama si publicitate 
 

+80 
+20 

+80 
+20 

                10.01.08  Fond de premii -150 -150 
Cap. 68  ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 0 0 
            02.50  Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 0 0 
                 57.02.01  Asistenţă socială pentru familie şi copii -30 -30 
                 20.30.30  Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii +30 +30 

               

mii lei 


