
Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 147 din 30.11.2011 

 

 

MODIFICARE BUGET LOCAL 
 

 

SUPLIMENTĂRI    
 

LA PARTEA DE VENITURI  

 

Denumire indicator An Tr. IV 

03.02.18 – Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor 

imobiliare din patrimoniul personal 
+264 +264 

16.02.02 – Taxa asupra mijloacelor de transport +131 +131 

45.02.01.02 – Sume primite în contul plăţilor din anii anteriori +109 +109 

42.02.20 – Subvenţii ale bugetului de stat către bugetele locale 

necesare derulării proiectelor FEDR (cofinanţare şi TVA) 
+113 +113 

11.02.02 – Sume defalcate din TVA pentru pentru finanţarea a 

cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, 

municipiilor şi sectoarelor 

+924 +924 

TOTAL +1541 +1541 

 

 

   LA PARTEA DE CHELTUIELI  

 

Denumire indicator An Tr. IV 

Cap. 51.02.03.01 – Autorităţi executive +40 +40 

            20.01.30 – Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere si 

funcţionare 
+40 +40 

Cap. 67.02.05.01 – Sport +200 +200 

        59.11 – Asociatii si fundatii +200 +200 

                      H.C.M.      --   150, Sport club   --   50   

Cap. 67.02.05.03 – Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, 

baze sportive şi de agrement 
+15 +15 

        20.05.30 – Alte obiecte de inventar +15 +15 

Cap. 67.02.50 – Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei +140 +140 

        20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri si servicii +140 +140 

                                     Sărbători de iarnă   

Cap. 68.02.15.02 – Cantine de ajutor social +3 +3 

        56.01.02 – Finanţarea de la Uniunea Europeană +3 +3 

Cap. 70.02.50 – Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi 

dezvoltării comunale 
+219 +219 

        55.01.18 – Transferuri CASA VERDE +219 +219 

Cap. 65.02 – Învăţământ +924 +924 

            10 – Cheltuieli de personal +924 +924 

TOTAL +1541 +1541 

 

 

- mii lei - 

- mii lei - 



DIMINUĂRI SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE 

 

Denumire indicator An Tr. IV 

Cap. 51.02.03.01 – Autorităţi executive -200 -200 

            10 – Cheltuieli de personal -200 -200 

Cap. 54.02.10 – Servicii publice comunitare de evidenţă a 

persoanelor 
+8 +8 

            10 – Cheltuieli de personal +8 +8 

Cap. 54.02.50 – Alte servicii publice generale +7 +7 

            10 – Cheltuieli de personal +7 +7 

Cap. 61.02.03.04 – Poliţie comunitară -41 -41 

            10 – Cheltuieli de personal -41 -41 

Cap. 66.02.08 – Servicii de sanătăte publică -24 -24 

            10 – Cheltuieli de personal -24 -24 

Cap. 67.02.03.02 – Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, 

municipale 
+5 +5 

            10 – Cheltuieli de personal +5 +5 

Cap. 67.02.05.03 – Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi -10 -10 

            10 – Cheltuieli de personal -10 -10 

Cap. 68.02.05.02 – Asistenţă socială în caz de invaliditate -140 -140 

            10 – Cheltuieli de personal -140 -140 

Cap. 68.02.11 – Creşe -11 -11 

            10 – Cheltuieli de personal -11 -11 

Cap. 68.02.50 – Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei 

sociale 
-20 -20 

            10 – Cheltuieli de personal -20 -20 

Cap. 70.02.50 – Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor si 

dezvoltării comunale 
+26 +26 

            10 – Cheltuieli de personal +26 +26 

Cap. 84.02.03.03 – Asistenţă socială în caz de invaliditate +10 +10 

            10 – Cheltuieli de personal +10 +10 

TOTAL -390 -390 

 

 

SUPLIMENTĂRI SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE 

 

Denumire indicator An Tr. IV 

Cap. 68.02.05.02 – Asistenţă socială în caz de invaliditate +120 +120 

            57.02.01 – Ajutoare sociale în numerar +120 +120 

Cap. 70.02.06 – Iluminat public şi electrificări rurale +200 +200 

            20.01.30 – Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi 

funcţionare 
+35 +35 

            20.01.09 – Materiale şi prestări de servicii cu caracter 

funcţional 
+165 +165 

Cap. 70.02.50 – Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor si 

dezvoltării comunale 
+70 +70 

            20.01.30 – Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi 

funcţionare 
+70 +70 

TOTAL +390 +390 

- mii lei - 

- mii lei - 



 

 

 

SUPLIMENTĂRI SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE 
 

Denumire indicator An 
Tr. 

IV 

Cap. 66.02.06 – Spitale generale +12 +12 

            71.01.01 – Construcţii +12 +12 

Cap. 68.02.50 – Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi 

asistenţei sociale 
+220 +220 

            56.01 – Programe din Fondul European de Dezvoltare 

Regională (F.E.D.R.) 
+120 +120 

            71.01.01 – Construcţii +100 +100 

Cap. 68.02.15.02 – Cantine de ajutor social +11 +11 

            56.01 – Programe din Fondul European de Dezvoltare 

Regională (F.E.D.R.) 
+11 +11 

Cap. 70.02.50 – Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor 

si dezvoltării comunale 
+83 +83 

            55.01.18 – Alte transferuri curente interne +83 +83 

Cap. 70.02.50 – Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor 

si dezvoltării comunale 
+48 +48 

            71.01.01 – Construcţii +30 +30 

            71.03 – Reparaţii capitale aferente activelor fixe +18 +18 

Cap. 84.02.03.03 – Asistenţă socială în caz de invaliditate +2 +2 

            71.03 – Reparaţii capitale aferente activelor fixe +2 +2 

TOTAL +376 +376 

 

 

DIMINUĂRI SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE 
 

Denumire indicator An 
Tr. 

IV 

Cap. 70.02.50 – Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor 

si dezvoltării comunale 
-186 -186 

            71.01.01 – Construcţii -106 -106 

            71.03 – Reparaţii capitale aferente activelor fixe -80 -80 

Cap. 84.02.03 – Transport rutier -190 -190 

            71.03 – Reparaţii capitale aferente activelor fixe -190 -190 

TOTAL -376 -376 

 

 

- mii lei - 

- mii lei - 


