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         Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 140 din 20.10.2014 

                                                        (Anexa nr . 1 la H.C.L. nr. 12 din 31.01.2014) 

 
 

          

 

RECTIFICAREA SI MODIFICAREA BUGETULUI LOCAL 2014 
 

 

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE   -   VENITURI    mii lei 

Denumire indicator AN TR IV 

       04.02.04 – Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe 

venit pentru echilibrarea bugetului local 
54 54 

                          -A.J.F.P. Neamt 54 54 

      11.02.02 – Sume defalcate din T.V.A. pentru finanțarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor orașelor și 

municipiilor 
126 126 

                          - A.J.F.P. Neamt 126 126 

      11.02.05 – Sume defalcate din T.V.A. pentru drumuri județene 965 965 

                         - C.J.Neamt 965 965 

      11.02.06 – Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea 

bugetelor locale 
751 751 

                          - A.J.F.P. Neamt 151 151 

                          - C.J. Neamt 600 600 

      37.02.50 – Alte transferuri voluntare C.J. Neamț 1050 1050 

                          - R.K. Bibliotecă 894 894 

                          - R.K. spital 156 156 

TOTAL VENITURI 2946 2946 

 

 

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE - CHELTUIELI 

Denumire indicator AN TR IV 

CAP.51.02.01.30 – AUTORITĂȚI PUBLICE +5 +5 

             20. Bunuri și servicii +5 +5 

                01.30 – Alte cheltuieli cu bunuri și servicii +5 +5 

CAP.65.02 – ÎNVĂȚĂMÂNT +200 +200 

                

             20. Bunuri și servicii +200 +200 

CAP.67.02 – CULTURĂ, RELIGIE RECREERE +300 +300 
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             67.02.05.01. Sport +200 +200 

                59. – Alte cheltuieli +200 +200 

                    59.11. – Asociații și fundații +200 +200 

                67.02.50. – Alte servicii în domeniul culturii, recreerii +100 +100 

                    20.01.30. – Alte bunuri și servicii pentru întreținere și 

funcționare 
+100 +100 

CAP.68.02 – ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ +126 +126 

             68.02.05.02. Asistență socială în caz de invaliditate +126 +126 

                57.02.01 – Ajutoare în numerar +126 +126 

CAP.66.02 – SĂNĂTATE +156 +156 

             66.02.06.01. Spitale generale +156 +156 

                51.02.28. – Transfer din bugetele locale pentru finanțarea 

investițiilor 
+156 +156 

CAP.70.02 – Locuinte, servicii si dezvoltare publica +100 +100 

             20.01.30. – Alte bunuri și servicii pentru întreținere și 

funcționare 
+50 +50 

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

TOTAL SECTIUNEA FUNCTIONARE +887 +887 

  

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE   -   CHELTUIELI 

Denumire indicator AN TR IV 

CAP. 74.02 – SALUBRITATE SI GEST. DESEURI +120 +120 

                74.02.06. – Canalizare și tratarea apelor reziduale +100 +100 

                      71. – Cheltuieli de capital +100 +100 

                      71.01.01. – Reabilitare apă canal în municipiul 

Roman cofinanțare 
+100 

+100 

CAP.84.02.TRANSPORTURI +1065 +1065 

                84.02.03.03 Strazi +1065 +1065 

                        71.- Cheltuieli de capital +1065 +1065 

                           71.01.01. Artera Roman Est +365 +365 

                           71.03. R.K. Strada N.Balcescu – Artera Vest +600 +600 

                           71.03. R.K. Str. Măgurei +100 +100 

CAP. 67.02 – CULTURĂ RECREERE SPORT +894 +894 

          67.02.03.02. – Biblioteci publice +894 +894 

                      71. – Cheltuieli de capital +894 +894 

                      71.03 – R.K. Bibliotecă +894 +894 

                   TOTAL  SECTIUNEA DEZVOLTARE +2059 +2059 
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TOTAL CHELTUIELI +2946 +2946 

 

REGULARIZĂRI ÎNTRE CAPITOLE 

                                                                                        mii lei 

Denumire indicator AN TR IV 

68.02.05.02. Asistență socială în caz de invaliditate +140 +140 

      57.02.01 Ajutoare sociale in numerar +140 +140 

68.02.11. Creșe +15 +15 

      20.01.03 Incalzit, Iluminat si forta motrica +15 +15 

70.02.50. Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și 

dezvoltării comunale 
+5 +5 

      20.01.08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet +5 +5 

51.02.01.03. Autorități executive +40 +40 

      20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii +30 +30 

      20.30.02 Protocol si reprezentare +10 +10 

70.02.50 – Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și 

dezvoltării comunale 
+40 +40 

      10.01.01 Salarii de baza +30 +30 

      10.01.06 Alte sporuri +1 +1 

      10.03.01 Contributii de asigurari sociale de stat +7 +7 

      10.03.02 Contributii de asigurari de somaj +1 +1 

      10.03.03 Contributii de asigurari sociale de sanatate +3 +3 

      10.03.06 Contributii pentru concedii si indemnizatii -2 -2 

54.02.10. Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor -5 -5 

      10.01.01 Salarii de baza -5 -5 

54.02.50. Alte servicii publice generale -5 -5 

      10.01.01 Salarii de baza -5 -5 

61.02. Ordine publica si siguranta nationala -10 -10 

      10.01.01 Salarii de baza -10 -10 

67.02. Cultura, recreere si religie -122 -122 

      71.01.01 Modernizare ștrand -122 -122 

74.02. Protectia mediului +122 +122 

      71.01.01 Reabilitare apă, canal în municipiul Roman – Program 

AFM 
+122 +122 

74.02.05.01. Salubritate si gestiunea deseurilor -20 -20 

      10.01.01 Salarii de baza -20 -20 
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55.02.01. Dobanzi aferente datoriei publice -200 -200 

      30.01.01 Dobinzi -200 -200 

TOTAL 0 0 

 

REGULARIZĂRI ÎN CADRUL ACELUIAȘI CAPITOL  

                                                                                        mii lei 

Denumire indicator AN TR IV 

51.02. Autoritati publice si actiuni externe 0 0 

      20.06.01. Deplasari interne, detasari, transferari +5 +5 

      20.06.02. Deplasari in strainatate -5 -5 

      20.30.02. Protocol si reprezentare +5 +5 

      20.25. Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni 

in reprezentarea interteselor statului, potrivit dispozitiilor legale 
-5 -5 

54.02.50. Alte servicii publice generale 0 0 

      20.01.03 Incalzit, Iluminat si forta motrica +5 +5 

      20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare -5 -5 

54.02.10. Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 0 0 

      20.01.03 Incalzit, Iluminat si forta motrica +5 +5 

      20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare -5 -5 

67.02.03.02. Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 0 0 

      20.01.03. Incalzit, Iluminat si forta motrica +3 +3 

      20.01.02. Materiale pentru curatenie -1 -1 

      20.01.04. Apa, canal si salubritate -1 -1 

      20.01.08. Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet -1 -1 

 


