
 

 
MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES                
CONSILIUL LOCAL               
                   
                 
 
 

HOTARARE  nr. 139 / 2019 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 si pentru rectificarea  
bugetului institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii 

 
 
 
  Consiliul Local al Municipiului Curtea de Arges, intrunit in sedinta extraordinara 
convocata de indata. 
  Având în vedere: 

-Referatul de aprobare nr. 36652 / 10.12.2019; 
 -Raportul de specialitate nr. 36765 / 10.12.2019 
 -Prevederile art. 129 alin. 4 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 În temeiul art. 134 alin. 4 coroborat cu prevederile art. 139 alin. 3 lit.  a din O.U.G. 
nr. 57/2019  
 
 

Hotărăște: 
 
 

Art. 1: Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2019 dupa cum urmeaza:  
SECTIUNEA  DE  FUNCTIONARE 
VENITURI  + 138.98mii lei, 
1. Taxe judiciare de timbru (07.02.03) + 132 mii lei, 
2. Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate (11.02.02) 

+ 17.98mii lei,  
3. Taxe si tarife pentru eliberarea de licente, autorizatii, etc. (16.02.03) – 49 mii lei, 
4. Venituri din amenzi (35.02.01.02)  + 44 mii lei, 
5. Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii (42.02.41) – 6 mii lei. 

 
CHELTUIELI + 138.98 mii lei,   
1. Cheltuielile de personal se majoreaza  cu suma de 10 mii lei la Autoritati executive 

(51.02.01.03 art.10.01.01); 
2 Cheltuielile cu bunuri si servicii se majoreaza cu suma de 10 mii lei la Liceul 

Tehnologic Regele Mihai I. 
3. Cheltuielile pentru finantarea drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale 

integrati in invatamantul de masa se majoreaza cu suma de 17.98 mii lei, dupa cum 
urmeaza: 
               - Liceul Tehnologic Ferdinand I + 2 mii lei, 
               - Colegiul National Vlaicu Voda + 10 mii lei, 
               - Liceul Tehnologic Regele Mihai I  - 4 mii lei, 
               - Seminarul Teologic  + 4 mii lei, 
               - Scoala Gimnaziala Carol I + 1 mii lei, 
               - Scoala Gimnaziala Mircea cel Batran + 8,38 mii lei, 
               - Gradinita Academia Piticilor   - 3,4 mii lei 



 

4. Transferurile din bugetul local pentru finantarea cheltuielilor din domeniul sanatatii 
(51.01.46) se majoreaza cu suma de 100 mii lei, 

5. Se diminueaza cheltuielile de personal la scap. 66.02.08  cu suma de 55 mii lei, 
6. Se majoreaza cheltuielile cu bunuri si servicii la Biblioteca cu suma de 6 mii lei, 
7. Se majoreaza cheltuielile cu bunuri si servicii la scap. 70.02.06 - Iluminat public- 

art. 20.01.03 cu suma de 50 mii lei. 
 Art. 2: Se aproba rectificarea bugetului institutiilor finantate integral sau partial din 
venituri proprii astfel:                     

SECTIUNEA  DE  FUNCTIONARE 
VENITURI         + 179,13  mii lei    
1. Venituri din donatii si sponsorizari (37.10.01) se majoreaza cu suma de 79.13 mii 

lei,                                                                            
2. Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor in domeniul sanatatii 

(43.10.10)  + 100 mii lei, 
CHELTUIELI   +  179,13 mii lei , 

           1. Cheltuielile curente la Liceul Tehnologic Auto se majoreaza cu suma de 79,13 mii 
lei, dupa cum urmeaza : 
                      - Cheltuieli cu bunuri si servicii  + 47,4 mii lei, 
                      - Burse    + 31,73 mii lei. 
           2. Cap. 66.10. <<Sanatate >> +100 mii lei, 
      -  Cheltuielile  cu bunuri si servicii  se majoreaza cu suma de 100 mii lei.  
                       
 

Contrasemnează 
   Președinte de ședință                                 Secretar  general U.A.T. 

      DABIJA BOGDAN-ALEXANDRU                                CHIRCA RADU 
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