
MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES               
CONSILIUL LOCAL                       
               

HOTARARE  nr. 153 / 2018  
pentru rectificarea Bugetului local pe anul 2018  

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

 Având în vedere: 
 -Referatul Directiei economice nr. 30023/24.10.2018;     
 -Prevederile  Legii finantelor publice locale nr. 273/2010; 

-Dispozitiile art. 30 alin. 1 lit. c din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative; 
 -Avizul Comisiei economice. 

În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215 / 2001  
 

Hotărăște: 
 

Art. 1: Se  aproba rectificarea Bugetului local pe anul 2018 dupa cum urmeaza: 
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 
VENITURI + 16 mii lei   
1. Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in cresa 

(33.02.10)  + 17 mii lei, 
2. Varsaminte din sectiunea de functionare (37.02.03)  - 1 mii lei. 
CHELTUIELI      + 16 mii lei    
1. Cap. 54.02 <<Alte servicii publice generale>> 
Se propune alocarea din fondul de rezerva bugetara a sumei de  160 mii lei pentru 
finantarea  cheltuielilor de la pct. 2 si 100 mii lei pentru Sanatate.                                                                                                                                                                                                                                   
2. Cap. 65.02 « « Invatamant » »  
Se majoreaza creditele bugetare la bunuri si servicii cu suma de 60 mii lei, pentru 

urmatoarele unitati: 
                       - Liceul Tehnologic “Regele Mihai I”       +   30 mii lei, 
                       - Gradinita O Lume Minunata      +   30 mii lei.     

3.Cap. 66.02 –Sanatate-  se majoreaza transferurile din bugetele locale pentru finantarea 
cheltuielilor curente din domeniul sanatatii (51.01.46) cu suma de 100 mii lei (scap.66.02.06.01) 
si se aloca suma de 10 mii lei la cheltuieli de personal (scap.66.02.50) 

4.Cap.67.02 - Cultura, recreere si religie - se diminueaza cheltuielile de personal la scap. 
67.02.05.03 cu suma de 50 mii lei, iar la scap. 67.02.50 cheltuielile de bunuri si servicii se 
diminueaza cu suma de 111 mii lei. 

5.Cap. 68.02 - Asistenta sociala - se majoreaza creditele bugetare la bunuri si servicii cu 
suma de 17 mii lei pentru hrana copiilor din cresa.     

6.Cap. 84.02 -Strazi-  
         - Se diminueaza cheltuielile de personal cu suma de 100 mii lei. 
         - Se suplimenteaza  creditele bugetare de bunuri si servicii cu suma de 250 mii lei. 

SECTIUNEA  DE DEZVOLTARE  
VENITURI 
1. Varsaminte din sectiunea de functionare (37.02.04)  + 1 mii lei, 
2. Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii 

medicale in sanatate (42.02.16.01)  = 9 mii lei. 
CHELTUIELI 
1.Se suplimenteaza transferurile pentru finantarea investitiilor la spitale (51.02.12) cu 

suma de 10 mii lei. 
2. Se actualizeaza lista de investitii, dupa cum urmeaza : 
-Pozitia Reabilitare retea apa strazi Victoriei- Negru Voda in suma de 90 mii lei se elimina, 
-Pozitia Reabilitare retea apa B-dul Basarabilor si strazi adiacente se diminueaza cu suma 

de 40 mii lei, 



-Pozitia Reabilitare retea apa Eroilor si strazi adiacente se diminueaza cu suma de 35 mii 
lei, 

-Pozitia Racordare utilitati Complex Natatie se diminueaza cu suma de 20 mii lei 
-Pozitia Reabilitare retea apa strada Voievozi, zona nord se majoreaza cu suma de 35 mii 

lei, 
-Se introduce pozitia Reabilitare retea apa strada Stefan cel Mare in suma de 30 mii lei, 
-Se introduce pozitia Reabilitare retea apa strada Ramnicu Valcea in suma de 25 mii lei, 
-Se introduce pozitia Reabilitare retea apa strada Victoriei si strazi adiacente DALI  cu 

suma de 35 mii lei, 
-Se introduce pozitia Reabilitare retea apa strada Negru Voda  si strazi adiacente- DALI – 

cu suma de 40 mii lei. 
-Se introduce pozitia Loc de joaca pentru copii Terasa 1 Mai- SF in suma de 10 mii lei, 
-Se introduce pozitia SF - Loc de joaca pentru copii Centrul de Cultura si Arte George 

Topirceanu in suma de 10 mii lei. 
 Art. 2 : Se aproba rectificarea Bugetului institutiilor finantate integral sau partial din 
venituri proprii astfel : 

SECTIUNEA  DE  FUNCTIONARE 
VENITURI +  5.128.8 mii lei                                                                             
-Venituri din donatii si sponsorizari  + 18.8 mii lei, 
-Subventii din bugetul local pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul sanatatii 

(43.10.10) + 100 mii lei. 
-Subventii din bugetul FNUASS pentru acoperirea cresterilor salariale (43.10.33)  +5010 

mii lei. 
CHELTUIELI +  5.128.8 mii lei  
-La cap.65.10. –Invatamant- se majoreaza creditele bugetare pentru burse (art.59.01) cu 

suma de 16.3 mii lei la Liceul Tehnologic Auto. 
-La scap. 66.10.06.01 -Spitale generale-  Cheltuielile de personal se majoreaza cu suma 

de 5010 mii lei, iar cheltuielile cu bunuri si servicii se majoreaza cu suma de 102.5 mii lei. 
SECTIUNEA  DE DEZVOLTARE            
VENITURI + 10 mii lei 
-Subventii din bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul 

sanatatii (43.10.14)   + 10 mii lei. 
CHELTUIELI   +10  mii lei 
Se majoreaza cheltuielile de capital la Spitalul municipal cu suma de 10 mii lei pentru 

achizitia unui echipament screening auditiv prin otoemisiuni acustice. 
Lista de investitii se completeaza prin introducerea echipamentului. 
 
 

Contrasemnează 
   Președinte de ședință                                            Secretar Municipiu 

                    ŞERBAN ION                                                      CHIRCA RADU 
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