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MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES     
CONSILIUL LOCAL                    
      
             
         

HOTARARE  nr. 43 / 2020 
privind rectificarea bugetului local si a bugetului institutiilor  

finantate partial din venituri proprii pe anul 2020 
 
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Curtea de Arges intrunit in sedinta extraordinara convocata 
de indata. 

 Avand in vedere: 
-Referatul de aprobare nr. 10990 / 6.05.2020;  
-Raportul de specialitate  nr. 10991 / 6.05.2020;  
-Prevederile art. 129 alin. 4 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 În temeiul art. 139 alin. 3 lit. a din Codul administrativ 
 
 

hotaraste: 
 
 
Art. 1: Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2020 dupa cum urmeaza: 
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 
VENITURI    mii lei 
1.Cote defalcate din impozitul pe venit se diminueaza cu suma de 52 mii lei, 
2.Sume defalcate alocate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale se 

majoreaza cu suma de 12 mii lei, 
3.Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale se majoreaza cu suma 

de 167 mii lei, 
4.Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare 

(37.02.03)  -34 mii lei 
CHELTUIELI       mii lei,   
1.Scap. 54.02.05<<Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale>> se 

aloca suma de 34 mii lei  ca aport la Proiectul Eficienta energetica prin implementarea 
sistemului de gestionare inteligenta a iluminatului public in Municipiul Curtea de Arges. 

2.Scap. 66.02.06.01- Spitale generale- se aloca suma de 50 mii lei pentru utilitati. 
3.Scap. 67.02.05.03<<Baze sportive si de agrement>> se majoreaza creditele bugetare 

cu suma de 77 mii lei pentru utilitati. 
            

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 
VENITURI   + 1.685 mii lei 
1.Varsaminte din sectiunea de functionare (37.02.04) +34 mii lei, 
2.Subventii din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii 

proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (42.02.69)  + 219 mii lei, 
3.Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent (48.02.01)  + 1272mii lei, 
4.Sume primite in contul platilor efectuate in anii  anteriori (48.02.02) + 160 mii lei 
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CHELTUIELI      + 1.685mii lei,   
1.Scap. 70.02.50 <Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii 

comunale >- Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (58.01), se modifica 
astfel : 
           - Finantare nationala ( 58.01.01) +253 mii lei, 
           - Finantare externa nerambursabila (58.01.02) + 1432 mii lei. 

2.Lista de investitii se modifica astfel : 
-Se introduce obiectivul <Eficienta energetica prin implementarea sistemului de 

gestionare inteligenta a iluminatului public in Municipiul Curtea de Arges> credite de 
angajament = 10.263 mii lei si credite bugetare in anul 2020 = 1685 mii lei. 

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

astfel: 
SECTIUNEA  DE  FUNCTIONARE 
VENITURI         + 235,5  mii lei    
1.Venituri din donatii si sponsorizari (37.10.01) se majoreaza cu suma de 10,5 mii lei,    
2.Sume alocate pentru stimulentul de risc (42.10.82)  + 5 mii lei,                                                                         
3.Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor in domeniul sanatatii 

(43.10.10)  + 50 mii lei, 
4.Subventii din bugetul Fondului national de asigurari de sanatate pentru acoperirea 

cresterilor salariale (43.10.33)  + 170 mii lei, 
          CHELTUIELI   +  235,5 mii lei  
          Scap. 66.10.06.01 <Spitale generale > +65,5 mii lei, 

1.Cheltuielile de personal se majoreaza cu suma de 5 mii lei pentru stimulentul de risc 
(10.01.29) si cu 170 mii lei pentru cresterile salariale (10.01.01). 

2.Cheltuielile  cu bunuri si servicii  se majoreaza cu suma de 60,5 mii lei la Spitalul 
municipal pentru materiale sanitare si utilitati.  
                       
 
 

  Contrasemnează 
      Președinte de ședință                          Secretar  general U.A.T. 
         DEACONU MARIUS                                      CHIRCA RADU 
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