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Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 79 din 30.04.2015 
 
 

RECTIFICARE  BUGET  LOCAL 
 

 

La partea de Venituri 

 

 - mii lei - 

Denumire indicator An Tr. II 

37.02.01 – Donații si sponsorizări +5 +5 

39.02.07 – Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al 

UAT 
+111 +111 

42.02.20 – Subvenții de la Bugetul de stat către bugetele locale pt. susținerea 

derulării proiectelor FEM 

                       Cod SMIS 13204 

+390 +390 

TOTAL SUPLIMENTĂRI VENITURI +506 +506 
 

 

 

La partea de Cheltuieli 

SUPLIMENTĂRI 

Secțiunea de funcționare 

 - mii lei - 

Denumire indicator An Tr. II 

Cap. 67.02 –CULTURA, RECREERE SI RELIGIE +75 +75 

               67.02.05.03 – Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive               

și de agrement 
+70 +70 

20.05.30 – Alte obiecte de inventar +70 +70 

                67.02.50 – Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei +5 +5 

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

TOTAL +75 +75 

 

 

SUPLIMENTĂRI 

Secțiunea de dezvoltare 

 - mii lei - 

Denumire indicator An Tr. II 

Cap. 65.02 –ÎNVĂȚĂMÂNT +27 +27 

               70 – Cheltuieli de capital   

    71.03 – RK învelitoare  Grădinița 2 +27 +27 

Cap. 67.02 –CULTURA, RECREERE SI RELIGIE +248 +248 

               67.02.05.03 – Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive               

și de agrement 
  

70 – Cheltuieli de capital +248 +248 

        71.01.01 – Construcții +248 +248 

Cap. 70.02 – LOCUINȚE +156 +156 

70.02.50 – Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării 

comunale 
  

70 – Cheltuieli de capital +45 +45 

71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport +45 +45 

70.02.03.30 – Alte cheltuieli în domeniul locuințelor +111 +111 

71.01.01 – Construcții +111 +111 

TOTAL +431 +431 
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REGULARIZĂRI 

Secțiunea de dezvoltare 

 

 - mii lei - 

Denumire indicator An Tr. II 

Cap. 51.02 –AUTORITĂȚI PUBLICE +4,87 +4,87 

51.02.01.03 – Autorități executive   

71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport 

                                        Autoutilitară 
+4,87 +4,87 

Cap. 70.02 – LOCUINȚE -4,87 -4,87 

70.02.50 – Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale   

71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport 

                                          Autoutilitară 
-4,87 -4,87 

Cap. 67.02 –CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 0 0 

67.02.05.03 – Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive 

și de agrement 
  

71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport +124 +124 

                        - Sistem supraveghere video acces ștrand +86 +86 

                        - Sistem supraveghere videoși sonorizare +38 +38 

71.01.03 – Mobilier ștrand -124 -124 

Cap. 70.02 – LOCUINȚE 0 0 

70.02.03.30 – Alte cheltuieli în domeniul locuințelor   

71.01.01 – Apartamente 3buc +10 +10 

                 70.02.05.02 – Amenajări hidrotehnice   

71.01.01 – MHC – Prag deversor -10 -10 

TOTAL 0 0 

 


