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MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES                  
CONSILIUL LOCAL                          
                      
      
 

HOTARARE  nr. 105 / 2017 
Privind rectificarea Bugetului local si a Bugetului institutiilor 

 finantate integral sau partial din venituri proprii 
 
 
 
  Consiliul Local al Municipiului Curtea de Argeș întrunit în ședința convocată de îndată 

 Având în vedere: 
 -Referatul Directiei economice nr. 22895 / 4.09.2017;  
 -Prevederile  Legii finantelor publice locale nr.273 / 2006;  
 În temeiul art. 45   alin. 2  din Legea finantelor publice locale 
  
 

Hotărăște: 
  
Art. 1 : Se  aprobă rectificarea bugetului local dupa cum urmeaza: 
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 
VENITURI   

- Cote defalcate din impozitul pe venit   + 325 mii lei in anul 2017, +343 mii lei in anul 
2018, + 123 mii lei in anul 2019 si + 121 mii lei in anul 2020. 

- Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate (11.02.02) se 
majoreaza cu suma de 920 mii lei in trimestrul 3 si se diminueaza cu suma de 597 mii lei 
in trimestrul 4. 

- Varsaminte din sectiunea de functionare pentru sectiunea de dezvoltare (37.02.03) se 
modifica astfel : - 343 mii lei in anul 2018, - 123 mii lei in anul 2019, - 121 mii lei in anul 
2020. 
CHELTUIELI        

- Cap. 54.02 <<Alte servicii publice generale>> se majoreaza transferurile catre institutiile 
publice cu suma de 50 mii lei pentru SPCLEP.   

-    Cap.65.02 Invatamant   +378 mii lei, 
-Cheltuielile de personal se majoreaza in trimestrul 3 cu suma de 893 mii lei si se 

diminueaza in trimestrul 4 cu suma de 570 mii lei iar cheltuielile cu bunuri si servicii se 
majoreaza in trimestrul 3 cu suma de 85 mii lei si se diminueaza in trimestrul 4 cu suma de 27 
mii lei.    

Unitatea de invatamant Influente 
chelt. pers. 

trim. 3 

Influente 
chelt. pers. 

trim. 4 

Influente 
chelt. 

bunuri si 
serv. trim. 3 

Influente 
chelt. 

bunuri si 
serv. trim. 4 

GRAD. O LUME MINUNATA 83 - 20 -20 
GRAD. ACADEMIA PITICILOR 143 - 55 25  
COLEGIUL NATIONAL V.VODA   30  
LIC. TEHN. FERDINAND I 150 -150   
LIC.TEOLOGIC 29 - 29   
LICEUL AGRICOL 84 - 84   
LIC. TEHN. AUTO 392 -240   
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SC.GIMNAZ. CAROL I 12 -12   
SC. GIMAZ. REGINA MARIA   7 -7 

       TOTAL 893 - 570 82 -27 

                                                                                                                          
    

- Cap. 74.02 « « Protectia mediului » » creditele bugetare se majoreaza cu suma de 220  
mii lei pentru cheltuieli cu bunuri si servicii aferente activitatii de salubrizare in suma de 
150 mii lei, ecarisaj in suma de 30 mii lei si repararea canalului pluvial din zona salii de 
sport in suma de 40 mii lei. 
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 
VENITURI  

- Varsaminte din sectiunea de functionare (37.02.04)  + 343 mii lei in anul 2018, + 123 mii 
lei in anul 2019 si + 121 mii lei in anul 2020. 
CHELTUIELI  

   -   Se modifica lista de investitii la Colegiul National Vlaicu Voda dupa cum urmeaza : 
   - Reabilitare cladire centrala termica – 16 mii lei, 
   - Sistem supraveghere audio-video la sala de sport + 7 mii lei, 
   - Extindere sistem supraveghere audio-video la Colegiul National V. Voda + 8 mii lei. 

    - Se modifica lista de investitii la Cap. 70.02 »Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor 
si dezvoltarii comunale »  prin  majorarea creditele bugetare la obiectivul « Cresterea eficientei 
energetice a Spitalului municipal Curtea de Arges » cu suma de 588 mii lei, defalcata pe ani 
astfel : 2017 =1 mii lei, 2018 = 343 mii lei, 2019 = 123 mii lei si 2020 = 121 mii lei. 

Art. 2 : Bugetul institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii se rectifica 
astfel: 

SECTIUNEA  DE  FUNCTIONARE 
VENITURI         + 50   mii lei,                                                                               

          - Subventii pentru institutiile publice (43.10.09)   + 50 mii lei. 
CHELTUIELI      + 50 mii lei, 

          - La scap. 54.10.10 - Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor -   se 
suplimenteaza cheltuielile de personal cu suma de 50 mii lei. 

 
 

 
Contrasemneaza 

   Presedinte de sedinta                                     Secretar Municipiu 
         BADESCU NICOLAE-RAZVAN                              CHIRCA RADU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curtea de Arges    - 6 septembrie 2017 
 


