
Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 160 din 19.12.2011 

 

 
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 

 

+38 
+38 

11.02.02 – Sume defalcate din TVA pentru pentru finanţarea a 

cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, 

municipiilor şi sectoarelor 

-40 -40 

15.02.01 – Impozit pe spectacole +10 +10 

16.02.02 – Taxa asupra mijloacelor de transport +65,5 +65,5 

37.02.01 – Donaţii si sponsorizări +1,5 +1,5 

42.02.09.01 – Finanţarea subprogramului privind pietruirea, 

reabilitarea, modernizarea, restaurarea drumurilor de interes local 
+450 +450 

39.02.10 – Depozite speciale pentru construcţia de locuinţe +286 +286 

TOTAL +811 +811 

 

   LA PARTEA DE CHELTUIELI  

 

Denumire indicator An 
Tr. 

IV 

Cap. 65.02 – Învăţământ -40 -40 

            10 – Cheltuieli de personal -40 -40 

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

religiei 
+1,5 +1,5 

        20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri si servicii +1,5 +1,5 

Cap. 68.02 – Asistenţă socială +21 +21 

        57.02.01 – Ajutoare sociale în numerar +21 +21 

Cap. 70.02.06 – Iluminat public şi electrificări rurale +70 +70 

        20.01.03 – Încălzit, Iluminat şi forţă motrică +70 +70 

Cap. 70.02.50 – Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor 

şi dezvoltării comunale 
+22,5 +22,5 

        20.01.30 – Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere si 

funcţionare 
+22,5 +22,5 

Cap. 84.02.03.03 – Străzi +450 +450 

            71.01.01 – Construcţii  Artera Roman Est +450 +450 

Cap. 70.02.03.30 – Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor +286 +286 

            71.01.01 – Construcţii  „Bloc locuinţe  sociale 40  

apartamente contribuţie  buget  de  stat” 
+286 +286 

TOTAL +811 +811 

- mii lei - 

- mii lei - 



 

 

 

REGULARIZĂRI 
 

Denumire indicator An 
Tr. 

IV 

Cap. 67.02.05.01 – Sport -90 -90 

            20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri si servicii -90 -90 

Cap. 67.02.05.03 – Întreţinere grădini publice, parcuri, zone 

verzi, baze sportive şi de agrement 
+50 +50 

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

Cap. 55.02 – Dobânzi +40 +40 

            30.01.01 – Dobânzi aferente datoriei publice interne 

directe 
+40 +40 

TOTAL 0 0 

 

- mii lei - 


