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MODIFICARE BUGET LOCAL  

SUPLIMENTARE 

LA PARTEA DE VENITURI 

 

Denumire capitol AN Tr. IV 

 11.02.06 – Sume deflacate din TVA pentru echilibrare buget 

local 
+300 +300 

Total suplimentari venituri +300 +300 

 

LA PARTEA DE CHELTUIELI 

 

Denumire capitol AN Tr. IV 

Cap. 51.02 – AUTORITĂŢI PUBLICE +50 +50 

                  20 – Cheltuieli cu bunuri şi servicii +50 +50 

                      01.30 – Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii pentru 

funcţionare 
+40 +40 

                      30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii +10 +10 

Cap. 66.02 – SĂNĂTATE +200 +200 

                  51.02.12 – Transferuri pentru finanţarea investiţiilor în 

spitale 
+200 +200 

Cap. 65.02 – ÎNVĂŢĂMÂNT +5 +5 

                  71 – Cheltuieli de capital   

                      70.03 – Reparaţii capitale +5 +5 

Cap. 70.02 – LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE 

PUBLICĂ 
+58 

+58 

                  20 – Cheltuieli cu bunuri şi servicii   

                      30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii +28 +28 

                  71 – Cheltuieli de capital +30 +30 

                      71.01.01 – Construcţii +10 +10 

                      71.03 – Reparaţii capitale +20 +20 

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 176 din 16.12.2010 

- mii lei - 

- mii lei - 
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Cap. 84.02 – TRANSPORTURI - Străzi -13 -13 

                  71 – Cheltuieli de capital -13 -13 

                      71.01.01 – Construcţii +50 +50 

                      70.03 – Reparaţii capitale -63 -63 

Total suplimentări cheltuieli +300 +300 

 

 

REGULARIZĂRI CHELTUIELI 

 

    DIMINUĂRI 

 

Denumire capitol AN Tr. IV 

Cap. 54.02 – ALTE SERVICII GENERALE -50 -50 

                10 – Cheltuieli de personal -50 -50 

Cap. 61.02 – ORDINE PUBLICĂ -50 -50 

                10 – Cheltuieli de personal -50 -50 

Cap. 70.02.50 – LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE 

PUBLICĂ 
-130 -130 

                10 – Cheltuieli de personal -30 -30 

  70.02.06 – Iluminat public -100 -100 

                20.01.03 – Cheltuieli iluminat şi forţă motrică -100 -100 

Cap. 74.02 – PROTECŢIA MEDIULUI -30 -30 

                10 – Cheltuieli de personal -30 -30 

Cap. 84.02 – TRANSPORTURI - Străzi -20 -20 

                10 – Cheltuieli de personal -20 -20 

Cap. 56.02.07 – Transferuri din bugetele locale pentru 

institutiile de asistenta sociala  
-60 -60 

                51.01.15 – Transferuri din bugetele locale pentru 

institutiile de asistenta sociala pentru 

persoanele cu handicap 

-60 -60 

Total diminuări -340 -340 

 

- mii lei - 
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      SUPLIMENTĂRI 

 

Denumire capitol AN Tr. IV 

Cap. 67.02 – CULTURĂ, RELIGIE ŞI RECREERE +60 +60 

                05.03 – Spaţii verzi +60 +60 

                        20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii +10 +10 

                        55.01.18 – Transferuri interne programe +50 +50 

Cap. 70.02.50 – LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE 

PUBLICĂ 
+150 +150 

                20 – Cheltuieli cu bunuri şi servicii +150 +150 

                    20.01.30 – Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii +20 +20 

                    20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii +130 +130 

Cap. 74.02 – PROTECŢIA MEDIULUI +50 +50 

                20 – Cheltuieli cu bunuri şi servicii +50 +50 

                    20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii +50 +50 

Cap. 84.02 – TRANSPORTURI - Străzi +20 +20 

                 20 – Cheltuieli cu bunuri şi servicii +20 +20 

                     20.01.30 – Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 

pentru funcţionare 
+20 +20 

Cap. 56.02.09 – Transferuri din bugetele locale către bugetul 

fondului de asigurări sociale de sănătate 
+60 +60 

                51.01.31 – Transferuri privind contributii de sanatate 

pentru persoane beneficiare de ajutor 

social 

+60 +60 

Total suplimentări +340 +340 

 

 

 

 

 

- mii lei - 


