
Anexă la H.C.L. nr. 54/21.11.2016 

 
Rectificarea 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 +12,00 mii lei; 

                          -11.02.06 - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale suma de -7,00 mii lei; 

                         - 04.02.04 – Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 
suma de +154,00 mii lei.  

 
                        - 37.02.03 - Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de 

dezvoltare a bugetului local – suma de -40,00  mii lei; 
 

 - la partea de cheltuieli: 
 
      - CAPITOLUL 51.02 – AUTORITĂȚI PUBLICE – suma de +61,00 mii lei; 
               - 51.02.01.03 – Autorități executive; 
                           -51.02.20 – Bunuri și servicii – suma de +51,00 mii lei; 
                               - 20.01.08  –Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet -  suma de +2,00 mii lei; 
                               - 20.01.30 –Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare- suma de 

+49,00 mii 
lei; 

                          - 51.02.59- Alte cheltuieli – suma de +10,00 mii lei; 
                               - 59.11 – Asociații și fundații – suma de +10,00 mii lei. 
 
              - CAPITOLUL 54.02 –ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE – suma de +6,00 mii lei; 
                        - 54.02.10 – Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor – suma de +6,00 
mii lei; 
                            - 54.02.10 – Cheltuieli de personal – suma de +6,00 mii lei; 
                                - 10.01.01- Salarii de bază – suma de +6,00 mii lei. 
                                 
                                 
  - CAPITOLUL 65.02 – ÎNVĂȚĂMÂNT – suma de +12,00 mii lei; 
             -   65.02.04.01 -  Învățământ secundar inferior – suma de +12,00 mii lei;    
                     - 65.02.10 – Cheltuieli de personal – suma de +12,00 mii lei; 
                                - 10.01.01- Salarii de bază – suma de +12,00 mii lei; 
                     - 65.02.20 – Bunuri și servicii – suma de 00,00 mii lei; 
                         -20.01 – Bunuri și servicii – suma de -4,85 mii lei; 
                               - 20.01.02- Materiale pentru curățenie – suma de -1,00 mii lei; 
                               - 20.01.06 – Piese de schimb – suma de +2,00 mii lei; 
                               - 20.01.08  –Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet -  suma de -6,00 mii lei; 
                               - 20.01.09 – Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional – suma de -22,50 

mii lei; 
                               - 20.01.30 –Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare- suma de 

+22,65 mii lei; 
                         - 20.06 – Deplasări, detașări, transferări – suma de +1,50 mii lei; 
                                - 20.06.01 – Deplasări interne, detașări, transferări – suma de +1,50 mii lei; 
                         - 20.13 – Pregătire profesională – suma de +1,50 mii lei; 
                         - 20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri și servicii – suma de +1,85 mii lei; 
 
 



 
 
   - CAPITOLUL 74.02 – PROTECȚIA MEDIULUI– suma de +10,00 mii lei; 
               - 74.02.05.01 –Salubritate- suma de +10,00 mii lei; 
                           -74.02.20 – Bunuri și servicii – suma de +10,00 mii lei; 
                               - 20.01.30 –Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare- suma de 

+10,00 mii lei. 
   -   CAPITOLUL 84.02 –TRANSPORTURI – suma de +30,00 mii lei; 
               - 84.02.03.01 – Drumuri și poduri - suma de +30,00 mii lei; 
                            - 84.02.20 – Bunuri și servicii – suma de+30,00 mii lei; 
                                  - 20.01.30 –Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare- suma de 

+30,00 mii lei. 
 
SECȚIUNEA DE DEZVOLARE : 
 
           -la partea de venituri : 
 
                      - 37.02.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare  – suma de + 40,00  mii lei; 
 
          - la partea de cheltuieli: 
 
- CAPITOLUL 70.02 –LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE – suma de +40,00 mii lei; 
               - 70.02.05.01 – Alimentare cu apă- suma de +40,00 mii lei; 
                             - 70.02.70 - Cheltuieli de capital – suma de +40,00 mii lei; 
                                    - 71.01.01- Construcții – suma de +40,00 mii lei. 
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