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Anexă la H.C.L. nr. 113/15.12.2015 

 
 
 

Rectificarea și modificarea se va efectua după cum urmează: 
 

     SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE : 
 

- la partea de venituri :   
 

- 11.02.02 – Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor – suma de +18,00  
mii lei; 
- 37.02.03 - Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii 
de dezvoltare a bugetului local- suma de +46,34 mii lei; 

 
- la partea de cheltuieli :  

CAPITOL INFLUENȚĂ TRIM IV 
51.02-  AUTORITĂȚI PUBLICE +50,38 +50,38 
   51.02.01.03 – Autorități executive +50,38 +50,38 
           - 20 – Bunuri și servicii +46,34 +46,34 
                -20.01- Bunuri și servicii  +46,34 +46,34 
                       - 20.01.30 -  Alte bunuri și servicii 

pentru întreținere și funcționare 
+46,34 +46,34 

          - 55- Alte transferuri +4,04 +4,04 
               - 55.01 – Transferuri interne +4,04 +4,04 
                  - 55.01.18- - Alte transferuri curente 

interne 
+4,04 +4,04 

65.02 – ÎNVĂȚĂMÂNT +13,96 +13,96 
    65.02.03.02 -  Învățământ primar +8,20 +8,20 
    65.02.04.01 -  Învățământ secundar inferior +5,76 +5,76 
           - 10 – Cheltuieli de personal +18,00 +18,00 

-10.01- Cheltuieli cu salariile +17,00 +17,00 
                      -10.01.01- Salarii de bază  +9,60 +9,60 
                      - 10.01.11 – Fond aferent plății cu ora +7,40 +7,40 
                   - 10.03 – Contribuții +1,00 +1,00 
                      - 10.03.06- Contribuții pentru concedii 

și indemnizații 
+1,00 +1,00 

         - 20 – Bunuri și servicii 0,00 0,00 
             -20.01- Bunuri și servicii  0,00 0,00 
                  - 20.01.01 - – Furnituri de birou -1,50 -1,50 
                  - 20.01.03 – Încălzit, iluminat și forță 

motrică 
+0,50 +0,50 

                  - 20.01.08 – Poștă, telecomunicații, 
radio,tv,internet 

-0,50 -0,50 

                  -20.01.30 – Alte bunuri și servicii pentru 
întreținere și funcționare 

+1,50 +1,50 

              - 20.06- Deplasări, detașări, transferări +1,40 +1,40 
                 - 20.06.01 – Deplasări interne, detașări, 

transferări           
+1,40 +1,40 

              - 20.11 – Cărți, publicații și materiale 
documentare 

-0,40 -0,40 

              - 20.13 – Pregătire profesională -1,00 -1,00 
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     SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE : 
 

- la partea de venituri :   
 

         - 37.02.04 - Vărsăminte din secțiunea de funcționare- suma de - 46,34 mii lei; 
  - 42.02.20 – Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare 
susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare – suma de  +46,34 
mii lei. 

 
 
                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                        Sergiu Oliver BORCEA                                  Avizează pentru legalitate, 
                          SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                              Adrian Constantin GĂITAN 
 

          - 84- Plăți efectuate în anii precedenți și 
recuperate în anul curent 

-4,04 -4,04 

                  - 85.01 - Plăți efectuate în anii precedenți 
și recuperate în anul curent 

-4,04 -4,04 

                  - 85.01.01 - Plăți efectuate în anii 
precedenți și recuperate în 
anul curent SF 

  

TOTAL +64,34 +64,34 


