
 
MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES                                                                         
CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                              
                                                                                   
                

HOTARARE  nr. 77 / 2016 
pentru rectificarea Bugetului local pe anul 2016  

si a Bugetului institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii  
 
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Curtea de Arges; 

 Avand in vedere: 
 -Referatul inregistrat sub nr. 19106 / 13.07.2016;  
 -Prevederile Legii finanatelor publice locale nr. 273/2006; 
 -Dispozitiile art. 30 alin. 1 lit. c din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa 
pentru elaborarea actelor normative; 

-Avizul Comisiei economice; 

 In temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 
  
 

hotaraste : 
 
 
  Art. 1: Se aproba rectificarea Bugetului local pe anul 2016 dupa cum urmeaza: 

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 
VENITURI 

          - Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01)   + 1.170 mii lei 
          - Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare (37.02.03)   
- 22 mii lei. 
 

CHELTUIELI    
  1. Cap. 65.02<< Invatamant>> creditele bugetare pentru bunuri si servicii se majoreaza cu 
suma de   1.050  mii lei, din care : 

Gradinita cu program prelungit “O Lume Minunata” + 100 mii lei, 
Gradinita cu program prelungit “Academia Piticilor” + 100 mii lei, 
Scoala Gimnaziala Carol I    + 29 mii lei, 
Scoala Gimnaziala Regina Maria   + 27 mii lei 
Scoala Gimnaziala Mircea cel Batran   + 20 mii lei 
Scoala Gimnaziala Basarab I    + 50 mii lei, 
Colegiul National V. Voda    + 360 mii lei, 
Liceul Tehnologic Ferdinand I   + 81 mii lei, 
Liceul Tehnologic Agricol    + 60 mii lei, 
Liceul Tehnologic Forestier    + 47 mii lei, 
Liceul Tehnologic Auto    + 70  mii lei 
Seminarul Teologic     + 106 mii lei. 

      
      2. Cap. 66.02 << Sanatate>> creditele bugetare la transferuri din bugetele locale pentru 
finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii (51.01.46) se majoreaza cu suma de 78 mii lei.                                                                                                                                                 
      3. Cap. 67.02 << Cultura>> transferurile intre institutiile publice (51.01.01) se majoreaza cu 
suma de 20 mii lei pentru Muzeul municipal. 
 

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 
VENITURI 
-Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare (37.02.04)  

+ 22 mii lei. 
-Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si a 

echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate (42.02.16.01 ) + 156 mii lei. 
 
 



 
 
CHELTUIELI 
-Cap. 66.02 << Spitale generale >> Transferurile din bugetele locale pentru finantarea 

cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii, art. 51.02.28 se majoreaza cu suma de 178 mii lei  in 
trim. III. 

 
 Art. 2: Se aproba rectificarea Bugetului institutiilor finantate integral sau partial din venituri 
proprii, astfel: 

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 
VENITURI     + 98 mii lei, 
- Subventii pentru institutiile publice (43.10.09) + 20 mii lei, 
- Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii  

(43.10.10) + 78 mii lei. 
CHELTUIELI 
- Cheltuielile la bunuri si servicii se majoreaza la Muzeul municipal cu suma de 20 mii lei, 
-Cheltuielile la bunuri si servicii se majoreaza cu suma de 78 mii lei la Spitalul Municipal Curtea 

de Arges. 
 
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 
VENITURI 

         - Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 
(43.10.14) se majoreaza cu suma de 178 mii lei in trimestrul III. 

CHELTUIELI 
Cap. 66.02 <<Sanatate>> cheltuielile de capital se majoreaza cu suma de 178 mii lei pentru 

achizitionarea urmatoarelor bunuri : 
           - Microton anatomopatologie = 53 mii lei, 
           - Analizor biochimie   = 46 mii lei, 
            - Developeza    = 30 mii lei, 
           - Defibrilator cardiac   = 27 mii lei, 
           - Etuva electrica   = 11 mii lei, 
           - Aparat electrochirurgie  =   3 mii lei, 
           - Monitor sala operatii  =   8 mii lei. 
 
 Art. 3: Lista de investitii se completeaza cu bunurile prevazute la art. 2.  
 
 
 

  Contrasemneaza 
   Presedinte de sedinta                                               Secretar Municipiu 

              DUMITRACHE  STEFAN                                                  CHIRCA RADU 
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