
Anexă la H.C.L. nr. 72/15.11.2013 
 
Modificarea se va efectua după cum urmează: 
 

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE : 
 

- la partea de cheltuieli :  
 
         - se scade de la:   

 
   -   CAPITOLUL 67.02 –CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE – suma de -150,00 mii lei; 
               - 67.02.03.07 – Cămine culturale - suma de -150,00 mii lei; 

                             - 67.02.20 – Bunuri şi servicii  – suma de -150,00 mii lei; 
                                - 20.02- Reparaţii curente – suma de -150,00 mii lei; 
 
                 - se adaugă la: 
 

  - CAPITOLUL 51.02 – AUTORITĂŢI PUBLICE – suma de +4,00 mii lei; 
               - 51.02.01.03 – Autorităţi executive - suma de +4,00 mii lei;; 

                           -51.02.20 – Bunuri şi servicii– suma de +4,00 mii lei; 
                                 - 20.01.05- Carburanţi şi lubrifianţi – suma de +2,00 mii lei; 
                                 - 20.01.06 –Piese de schimb – suma de +2,00 mii lei.  
 
          - CAPITOLUL 65.02 – ÎNVĂŢĂMÂNT – suma de +50,00 mii lei; 

             - 65.02.03.01 – Învăţământ preşcolar- suma de +2,60  mii lei; 
             - 65.02.03.02 – Învăţământ primar – suma de +14,00 mii lei ; 
             - 65.02.04.01 – Învăţământ secundar inferior  suma de +33,40  mii lei. 

                               - 65.02.20 – Bunuri şi servicii – suma de +50,00 mii lei; 
                                     - 20.01.05- Carburanţi şi lubrifianţi – suma de +9,60 mii lei; 
                                     - 20.01.06 –Piese de schimb – suma de +4,60 mii lei; 
                                     - 20.01.07 – Transport - suma de +8,00 mii lei; 
                                     - 20.01.30 - Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare- suma de +8,00 mii 

lei; 
                                     - 20.02 – Reparaţii curente suma de +18,00 mii lei; 
                                     - 20.06.01- Deplasări interne, detaşări, transferări suma de +1,80 mii lei; 
 

-   CAPITOLUL 67.02 –CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE – suma de +70,00 mii lei; 
               - 67.02.03.07 – Cămine culturale - suma de +40,00 mii lei; 

                             - 67.02.20 – Bunuri şi servicii  – suma de +40,00 mii lei; 
                                - 20.01.30- Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 
                                                                                                               – suma de +30,00 mii lei; 
                                - 20.05.30 –Alte obiecte de inventar – suma de +10,00 mii lei. 
 
                      - 67.02.06 – Servicii religioase – suma de +30,00 mii lei; 
                               - 67.02.59 –Alte cheltuieli – suma de +30,00 mii lei; 
                                    -59.12 - Susţinerea cultelor – suma de +30,00 mii lei. 
 

- CAPITOLUL 84.02 –TRANSPORTURI – suma de +26,00 mii lei; 
                - 84.02.03.01 – Drumuri şi poduri – suma de +26,00 mii lei; 

                                - 84.02.20 – Bunuri şi servicii – suma de +26,00 mii lei; 
                             - 20.01.30- Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare– suma de +26,00 mii 
lei. 
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