
Anexă la H.C.L. nr. 71/15.11.2013 
 
Rectificarea se va efectua după cum urmează: 
 

     SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE : 
 

- la partea de venituri :  
                 

   - 11.02.02 – Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea  
                         cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi                   
                         municipiilor – suma de +9,00 mii lei; 
 
    - 30.02.05 - Venituri din concesiuni şi închirieri – suma de +200,00 mii  lei; 

 
             - 30.02.50 - Alte venituri din proprietate  - suma de  +100,00 mii  lei; 
 

             - 37.02.03 - Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru funcţionarea secţiunii de 

 dezvoltare a bugetului local – suma de -300,00 mii  lei. 

 
- la partea de cheltuieli: 

 
- CAPITOLUL 68.02 – ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ- suma de +9,00 mii lei; 

                    - 68.02.05.02 – Asistenţă socială în caz de invaliditate – suma de +9,00 mii lei; 
                            -57.02.01- Ajutoare sociale în numerar - suma de +9,00 mii lei. 
 

                SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE: 
         
 - la partea de venituri :   
 

       - 45.02.04 – Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală – suma de +762,17 mii  lei 
 

             - 45.02.04.01 – Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent – suma de +762,17 mii 
lei 

 
         - 37.02.04 -  Vărsăminte din secţiunea de funcţionare – suma de +300,00 mii  lei; 

 
- la partea de cheltuieli: 

 
             - CAPITOLUL 51.02 – AUTORITĂŢI PUBLICE – suma de +48,82 lei; 

             - 51.02.01.03 – Autorităţi executive- suma de +48,82 lei; 
                                 -51.02.55 – Alte transferuri – suma de +48,82  lei; 
                                     - 55.01.42 – Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare 

intercomunitară – suma de +48,82 lei. 
 

      - CAPITOLUL 87.02 – ALTE ACŢIUNI ECONOMICE – suma de +1.013,35 mii 
lei; 
               - 87.02.04 – Turism – suma de + 1.013,35 mii lei; 
                   - 87.02.56 – Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 

postaderare – suma de +1.013,35 mii lei; 
                     - 56.04.02 – Finanţare externă nerambursabilă – suma de +762,17 mii lei; 
                     - 56.04.03 – Cheltuieli neeligibile – suma de +251,18 mii lei. 

 
          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   
              Ionuţ Bogdan DRĂGAN                                                                  Avizează pentru legalitate, 
                              SECRETARUL COMUNEI VAMA 
BUZĂULUI,  
                                                                  Adrian – Constantin GĂITAN 

 


