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Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 114 din 27.09.2012 
 
 

 

 

RECTIFICARE BUGETUL LOCAL 
 

 

 

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE  

 

CREŞTERI VENITURI 

 
Denumire indicator An Tr. III 

11.02.02 – Sume defalcate din TVA pentru pentru finantarea a cheltuielilor 

descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si 

sectoarelor 

+865 +865 

11.02.06 – Sume defalcate din TVA  +53 +53 

04.02.04 – Cote defalcate din impozitul pe venit +27 +27 

TOTAL +945 +945 

 

 

 

CREŞTERI CHELTUIELI 
 

Denumire indicator An Tr. III 

Cap. 51.02 – AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE +50 +50 

10 – Cheltuieli de personal +50 +50 

Cap. 54.02 – ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE +45 +45 

10 – Cheltuieli de personal +45 +45 

Cap. 55.02 – DOBÂNZI +257 +257 

30.01.01 – Dobânzi +257 +257 

Cap. 61.02 – ORDINE PUBLICĂ ŞI APĂRARE CIVILĂ +15 +15 

10 – Cheltuieli de personal +15 +15 

Cap. 65.02 – ÎNVĂŢĂMÂNT +430 +430 

20.01 – UtilităŢi +350 +350 

20.01.30 – Prestări servicii +70 +70 

20.06.01 – Deplasări +10 +10 

Cap. 66.02 – SĂNĂTATE +35 +35 

10 – Cheltuieli de personal +35 +35 

Cap. 67.02 – CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE +35 +35 

10 – Cheltuieli de personal +35 +35 

Cap. 68.02 – ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ +83 +83 

10 – Cheltuieli de personal +83 +83 

Cap. 70.02 – LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ -10 -10 

10 – Cheltuieli de personal -10 -10 

Cap. 74.02 – PROTECŢIA MEDIULUI +10 +10 

10 – Cheltuieli de personal +10 +10 

Cap. 84.02 – ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ -5 -5 

10 – Cheltuieli de personal -5 -5 

TOTAL +945 +945 

 

 

- mii lei - 

- mii lei - 
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SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE  
 

CREŞTERI VENITURI 
 

Denumire indicator An Tr. III Tr. IV 

11.02.06 – Sume defalcate din TVA  +108 +108 0 

04.02.04 – Cote defalcate din impozitul pe venit       +12 +12 0 

43.02.20 -  Alte subventii de la admin. centrale pt fin unor actiuni +55 +55 0 

TOTAL +175 +175 0 

 

 

CREŞTERI CHELTUIELI 
 

Denumire indicator An Tr. III Tr. IV 

Cap. 65.02 – ÎNVĂŢĂMÂNT -50 0 -50 

71.01.03 – Alte active corporale (înlocuire centrale termice Şcoli) -50 0 -50 

71.01.03 – Alte active corporale (reŢea internet C.N.R.V.) -20 0 -20 

71.03 – ReparaŢii capitale (reabilitare Şarpantă corp B, CNRV) -40 0 -40 

71.03 – ReparaŢii capitale (grădiniŢa Muguri de lumină) +60 0 +60 

Cap. 70.02.50 – SERVICII ÎN DOMENIILE LOCUINŢELOR, 

SERVICIILOR ŞI DEZVOLTĂRII COMUNALE 
-80 -80 0 

71.01.01 – ConstrucŢii (tronson 4 Pietonal) -80 -80 0 

Cap.74.02.05.02Salubritate +55 +55 0 

71.01.01– Constructii(Apa canal  str N Balcescu + Primaverii) -100 -100 0 

55.01.13 Programe de dezvoltare +155      +155         0 

Cap. 84.02.03.03 – STRĂZI +250 +200 +50 

71.01.01 – ConstrucŢii (semaforizare b-dul Roman MuŞat - Oituz) +30 +30 0 

71.03 – ReparaŢii capitale (reparaŢii capitale str. Progresului) +220 +170 +50 

TOTAL +175 +175 0 

 

 

REGULARIZĂRI CANTINĂ – BUGET LOCAL 
 

DIMINUĂRI CANTINĂ  
  

Denumire indicator An 
Tr. 

III 
Tr. IV 

Cap. 68.02 – ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ -265 -190 -75 

68.02.15.02 - Cantine de ajutor social -265 -190 -75 

10 – Cheltuieli de personal -22 0 -22 

10.01.01 – Salarii de baza -18 +1 -19 

10.03.01 – Contributii de asigurari sociale de stat -3 0 -3 

10.03.03 – Contributii de asigurari sociale de sanatate -1 -1 0 

20 – Bunuri Şi servicii -143 -90 -53 

20.01.02 – Materiale pentru curatenie -2 -2 0 

20.01.03 – Incalzit, Iluminat si forta motrica -3 -2 -1 

20.01.04 – Apa, canal si salubritate -2 -2 0 

20.01.08 – Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet -1 -1 0 

20.01.30 – Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare -3 -1 -2 

20.03.01 – Hrana pentru oameni -132 -82 -50 

59 – Alte cheltuieli -100 -100 0 

59.11 – Asociatii si fundatii -100 -100 0 

- mii lei - 

- mii lei - 

- mii lei - 
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 MAJORARE BUGET LOCAL  
 

   Denumire indicator An Tr. III Tr. IV 

Cap. 68.02 – ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ +265 +190 +75 

68.02.50 - Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale    

10.01.01 – Salarii de baza +10 0 +10 

10.03.02 – Contributii de asigurari de somaj +1 0 +1 

10.03.06 – Transferuri privind contributii de sanatate pentru 

persoane beneficiare de ajutor social 
+1 0 +1 

20.01.01 – Furnituri de birou +1 +1 0 

20.01.03 – Incalzit, Iluminat si forta motrica +116 +68 +48 

20.01.30 – Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare +1 +1 0 

20.05.30 – Alte obiecte de inventar +25 +25 0 

59.11 – Asociaţii şi fundaţii +60 +60 0 

68.02.11 - Creşe    

10.01.01 – Salarii de baza +5 -5 +10 

10.01.05 – Sporuri pentru conditii de munca +5 +5 0 

10.03.03 – Contributii de asigurari sociale de sanatate -1 -1 0 

10.03.06 – Transferuri privind contributii de sanatate pentru 

persoane beneficiare de ajutor social 
+1 +1 0 

20.01.03 – Incalzit, Iluminat si forta motrica +40 +35 +5 

 

 

 

 

REGULARIZARI 
 

   Denumire indicator An Tr. III Tr. IV 

Cap. 68.02 – ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 0 0 0 

68.02.05.02 - Asistenţă socială în caz de invaliditate    

10.01.01 – Salarii de baza +505 +304 +201 

10.03.01 – Contributii de asigurari sociale de stat +105 +64 +41 

10.03.02 – Contributii de asigurari de somaj +2 +1 +1 

10.03.03 – Contributii de asigurari sociale de sanatate +26 +16 +10 

10.03.06 – Transferuri privind contributii de sanatate pentru 

persoane beneficiare de ajutor social 
+4 +2 +2 

57.02.01 – Ajutoare sociale in numerar +705 +352 +353 

68.02.50 - Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale    

10.01.01 – Salarii de baza -505 -304 -201 

10.03.01 – Contributii de asigurari sociale de stat -105 -64 -41 

10.03.02 – Contributii de asigurari de somaj -2 -1 -1 

10.03.03 – Contributii de asigurari sociale de sanatate -26 -16 -10 

10.03.06 – Transferuri privind contributii de sanatate pentru 

persoane beneficiare de ajutor social 
-4 -2 -2 

57.02.01 – Ajutoare sociale in numerar -905 -552 -353 

67.02.05.01 - Sport    

59.11 – Asociaţii şi fundaţii (H.C.M. Roman) +100 +100 0 

70.02.06 – Iluminat public    

20.01.09 – Alte materiale Şi prestări servicii +100 +100 0 

 

- mii lei - 

- mii lei - 


