
MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES     
CONSILIUL LOCAL               
                 
     
    

HOTARARE  nr. 103 / 2018 
pentru rectificarea Bugetului local pe anul 2018  

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

 Avand in vedere: 
 -Referatul Directiei economice nr. 16300/21.06.2018; 
 -Prevederile Legii finantelor publice 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. 36 alin. 4 lit. a coroborat cu prevederile art. 45 alin. 2  din 
Legea nr. 215 / 2001  
  

Hotaraste : 
 

 Art. 1: Se aproba rectificarea Bugetului local pe anul 2018 dupa cum 
urmeaza: 

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 
CHELTUIELI     trim. 3        

1. Cap. 51.02<< Autoritati executive>> se diminueaza cheltuielile de personal 
cu suma de 100 mii lei si se transfera in fondul de rezerva (scap.54.02.05, art.50.04) 

2. Cap. 54.02 <<Alte servicii publice generale>> se repartizeaza din fondul de 
rezerva suma de 290 mii lei pentru finantarea cheltuielilor de la pct. 3-5. 

3. Cap. 51.02 << Autoritati executive>> se majoreaza creditele bugetare la 
art. 20.25 cu suma de 280 mii lei pentru achitarea corectiilor financiare stabilite de 
MDRAP  la obiectivul – Cresterea calitatii infrastructurii rutiere in municipiul Curtea 
de Arges - SMIS 10695. 

4. Se suplimenteaza creditele bugetare la SPCLEP cu suma de 5 mii lei, scap. 

54.02.10, art.51.01.01. 
5. Scap. 67.02.03.02 « Biblioteca » se majoreaza creditele bugetare la art. 

20.01.30 cu suma de 5 mii lei pentru alte cheltuieli cu bunuri si servicii. 
   SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 

VENITURI 
Fonduri europene aferente programului 2014-2020 
- Sume primite in contul platilor din anul curent (48.01.01) =  588 mii lei in 

trim. 3 din anul 2018. 
- Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori (48.01.02) = 12 mii 

lei in trim. 3 din anul 2018. 
 
 
 
 



CHELTUIELI 
- Se modifica lista de investitii la Scap. 70.02.50 –titlul 58– Proiecte cu 

finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 
prin introducerea obiectivului <<Cresterea eficientei energetice a Spitalului Municipal 
Curtea de Arges>> cu o valoare totala de 17.405 mii lei, din care in trim. 3 din anul 
2018 = 600 mii lei. 

- Se aproba credite de angajament pentru obiectivul prevazut mai sus, dupa 
cum urmeaza : 

Anul 2019 = 5600 mii lei, 
Anul 2020 = 5600 mii lei, 
Anul 2021 = 5605 mii lei. 

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

SECTIUNEA  DE  FUNCTIONARE 
VENITURI + 20 mii lei,                                                                             
- Donatii si sponsorizari (37.10.01)  + 15 mii lei, 
- Subventii din bugetul local pentru institutiile publice (43.10.09)   + 5 mii lei. 
CHELTUIELI + 20 mii lei, 
- La scap. 54.10.10 - Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor- 

cheltuielile cu bunuri si servicii se majoreaza cu 5 mii lei. 
- La scap. 65.10.04.02 - Invatamant secundar superior - se suplimenteaza 

creditele bugetare cu suma de 15 mii lei la Liceul Tehnologic Auto, art. 59.01 – 
burse. 
          

    Contrasemnează 
   Președinte de ședință                                    Secretar Municipiu 

             DUMITRACHE STEFAN                                CHIRCA RADU 
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