
 
MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES                  
CONSILIUL LOCAL                          
                  
     
    

HOTARARE  nr. 123 / 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 Arges întrunit în ședința convocată de îndată. 

Avand in vedere: 
 -Referatul Directiei economice nr. 21057/6.08.2018; 
 -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; 
 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 

   VENITURI   - 48 mii lei,  
-Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare(37.02.03)  - 

48 mii lei, mii lei 
CHELTUIELI  - 48 mii lei,   
-Cap. 51.02<< Autoritati executive>>  se evidentiaza art.85.01- plati efectuate in anii 

precedenti si recuperate in anul curent – cu suma de -7 mii lei; 
-Cap. 54.02 <<Alte servicii publice generale>> se repartizeaza din fondul de rezerva suma de 

68 mii lei pentru finantarea cheltuielilor din sectiunea de dezvoltare in suma de 48 mii lei si 20 mii lei 
pentru reparatii curente la spitalul municipal;                                                                                                                                                                                                                                     

-Se majoreaza creditele bugetare la invatamantul preuniversitar de stat cu suma de 10 mii lei la 
Scoala Gimnaziala Mircea cel Batran pentru reparatii curente ; 

-Cap. 66.02 – Sanatate-   se majoreaza transferurile din bugetele locale pentru finantarea 
cheltuielilor curente din domeniul sanatatii (51.01.46) cu suma de 23 mii lei; 

-Scap. 67.02.05.03- Intretinere  gradini publice, parcuri, zone verzi-  se evidentiaza art.85.01- 
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent  cu suma de - 6 mii lei ;             

-Se suplimenteaza  creditele bugetare la scap.70.02.50,  cu suma de 1.5 mii lei  pentru bunuri 
si servicii la Serviciul Public Piete Targuri si Oboare si se evidentiaza art. 85.01- plati efectuate in anii 
precedenti si recuperate in anul curent – in suma de – 1.5 mii lei; 

SECTIUNEA  DE DEZVOLTARE 
   VENITURI          + 48 mii lei,      

-Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare(37.02.04)  + 
48 mii lei, mii lei. 

-CHELTUIELI    + 48 mii lei, 
-Cap. 66.10  - Sanatate – se majoreaza transferurile din bugetele locale  cu suma de 48 mii lei 

la art. 51.02.12 – transferuri pentru finantarea cheltuielilor de capital in spitale. 
-Se aproba redistibuirea fondurilor intre obiectivele destinate inlaturarii efectelor calamitatilor 

naturale din Municipiul Curtea de Arges dupa cum urmeaza: 
 -Refacere drum strada Busaga punctul nr. 68 +1000 mii lei; 
 -Refacere drum strada Valea Doamnei nr. 59 -1192 mii lei; 



 -Refacere drum strada Fagetului, punctul Panoiu +192 mii lei. 
Art. 2 : Se aproba rectificarea Bugetului institutiilor finantate integral sau partial din fonduri 

proprii astfel :  
SECTIUNEA  DE  FUNCTIONARE 
VENITURI  +  3965.5   mii lei,                                                                              
-Venituri din contractele incheiate cu casa de asigurari sociale de sanatate (33.10.21) + 21 mii 

lei ; 
-Venituri din contractele incheiate cu casa de asigurari sociale de sanatate din sume alocate de 

la bugetul de stat (33.10.30) + 53.5 mii le ;  
-Subventii din bugetul local pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 

(43.10.10)   + 23 mii lei ; 
-Subventii din bugetul FNUASS pentru acoperirea cresterilor salariale (43.10.33)  + 3868 mii lei. 

          CHELTUIELI  +  3965.5  mii lei, 
-La scap. 66.10.06.01 - Spitale generale -  Cheltuielile de personal se majoreaza cu suma de 

3942.5 mii lei, iar cheltuielile de bunuri si servicii se majoreaza cu suma de 23 mii lei.  
SECTIUNEA  DE DEZVOLTARE 
VENITURI  + 48 mii lei,              
-Subventii din bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 

(43.10.14)   + 48 mii lei ; 
   CHELTUIELI  + 48 mii lei, 

Cap. 66.10 -Sanatate – cheltuielile de capital se majoreaza cu suma de 48 mii lei pentru dotarea 
Spitalului municipal cu  urmatoarele bunuri : 

         - Lensmetru automat = 9 mii lei, 
         - Hota cu flux laminar vertical = 39 mii lei 

Lista de investitii se modifica corespunzator. 
         

  Contrasemnează 
   Președinte de ședință                                       Secretar Municipiu 

                   SERBAN ION                                                   CHIRCA RADU 
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