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Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 132 din 08.11.2011 

 

 

                                                                                                                               

MODIFICARE  

BUGET LOCAL 

 

 

    SUPLIMENTĂRI    

    LA PARTEA DE VENITURI – SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE  

 

Denumire indicator An 
Tr. 

IV 

11.02.02 – Sume defalcate din TVA pentru pentru finanţarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, 

municipiilor şi sectoarelor 

+3182 +3182 

11.02.06 – Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea 

bugetelor locale 
+100 +100 

37.02.50 – Alte transferuri voluntare +508 +508 

42.02.09.01 – Finanţarea subprogramului privind pietruirea, 

reabilitarea, modernizarea, restaurarea drumurilor de interes 

local 

+350 +350 

39.02.07 – Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinand 

domeniului privat 
+150 +150 

42.02.41 – Subvenţie din bugetul de stat pentru finanţarea 

sănătăţii 
+300 +300 

TOTAL +4590 +4590 

 

 

   LA PARTEA DE CHELTUIELI – SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE 

 

 

Denumire indicator An 
Tr. 

IV 

Cap. 65.02 – Învăţământ +3182 +3182 

        10 – Cheltuieli de personal +3182 +3182 

Cap. 51.02 –Autorităţi publice şi acţiuni externe +50 +50 

        20 – Cheltuieli materiale +50 +50 

            20.01.30 – Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere si 

funcţionare 
+50 +50 

Cap. 70.02.50 – Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor 

şi dezvoltării comunale 
+50 +50 

        20 – Cheltuieli materiale +50 +50 

            20.01.30 – Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere si 

funcţionare 
+50 +50 

- mii lei - 

- mii lei - 
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Cap. 67.02.03.02 – Bibliotecă +350 +350 

        71.03 – Reparaţii capitale  Bibliotecă +350 +350 

Cap. 67.02.05.03 – Întreţinere grădini publice, parcuri, zone 

verzi, baze sportive şi de agrement 
+150 +150 

        71.01.01 – Construcţii  Ştrand +150 +150 

Cap. 67.02.50 – Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi 

religiei 
+8 +8 

        20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri si servicii +8 +8 

Cap. 84.02.03.03 – Străzi +350 +350 

        71.01.01 – Construcţii  Artera Roman-Est +350 +350 

Cap. 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala +7 +7 

        71.01.02 – Maşini, echipamente si mijloace de transport +7 +7 

Cap. 66.02 – Sănătate +4 +4 

        71.01.02 – Masini, echipamente si mijloace de transport +4 +4 

Cap. 68.02.15.02 – Cantine de ajutor social +100 +100 

        56.01.01 – Finanţate naţională +100 +100 

Cap. 70.02.50 – Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor 

şi dezvoltarii comunale 
+39 +39 

        71.01.01 – Construcţii  (utilităţi Muzeu de Ştiinţe) +11 +11 

        71.01.30 – Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) +28 +28 

Cap. 66.02.06 – Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi +300 +300 

        51.02.28 – Finanţare naţională +300 +300 

TOTAL +4590 +4590 

 

 

REGULARIZĂRI CHELTUIELI – SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE 

 

 

Denumire indicator An 
Tr. 

III 

Cap 51.02.01.03 – ORDINE PUBLICĂ 0 0 

        20.12 – Consultanţă si expertiză -30 -30 

        20.01.03 – Incălzit, Iluminat şi forţă motrică +30 +30 

        20.01.08 – Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet -20 -20 

        20.01.09 – Materiale şi prestări de servicii cu caracter 

funcţional 
+20 +20 

        20.05.30 – Alte obiecte de inventar +20 +20 

        20.12 – Consultanţă si expertiză -20 -20 

Cap 67.02.05.01 – Sport 0 0 

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

        59.11 – Asociaţii si fundaţii +50 +50 

Cap 68.02.11 – Creşe 0 0 

        20.01.03 – Încălzit, Iluminat şi forţă motrică +10 +10 

        20.03.01 – Hrană pentru oameni -10 -10 

 

- mii lei - 


