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Anexă la H.C.L. nr. 82/06.12.2013 
 
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  -29,00 mii lei;    
 

 
- la partea de cheltuieli :  
 
         - se scade de la:   
 
      - CAPITOLUL 51.02 – AUTORITĂŢI PUBLICE – suma de -49,00 mii lei; 
               - 51.02.01.03 – Autorităţi executive – suma de -49,00 mii lei; 

                           -51.02.20 – Bunuri şi servicii – suma de -49,00 mii lei; 
                               - 20.30.30  –Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii -  suma de -49,00 mii lei. 
 
               - CAPITOLUL 65.02 – ÎNVĂŢĂMÂNT – suma de -47,50 mii lei; 

             - 65.02.03.01 – Învăţământ preşcolar- suma de -3,04  mii lei; 
             - 65.02.03.02 – Învăţământ primar – suma de -24,77 mii lei ; 
             - 65.02.04.01 – Învăţământ secundar inferior  suma de -19,69  mii lei. 

                               - 65.02.10 – Cheltuieli de personal – suma de -47,50 mii lei; 
                                         10.01 – Cheltuieli  salariale în bani – suma de -29,04 mii lei: 
                                     - 10.01.01- Salarii de bază – suma de -15,45 mii lei; 
                                     - 10.01.06 –Alte sporuri – suma de -4,45 mii lei; 
                                     - 10.01.10 – Fond pentru posturi ocupate prin cumul - suma de -4,10 

mii lei; 
                                     - 10.01.11 – Fond ferent plăţii cu ora – suma de -1,90 mii lei; 
                                     - 10.01.30 – Alte drepturi salariale în bani – suma de -3,14 mii lei. 
                                          10.03 – Contribuţii – suma de -18,46 mii lei: 
                                     - 10.03.01 - Contribuţii de asigurări sociale de stat -  suma de -9,75 

mii lei; 
                                     - 10.03.02 – Contribuţii de asigurări de şomaj – suma de -0,70 mii lei; 
                                     - 10.03.03 – Contribuţii de asigurări sociale de sănătate –  suma de -3,42 mii 

lei;     
                                     - 10.03.04 – Contribuţii de asig pentru accidente de muncă – suma de - 0,79 

mii lei;                                                              
                                                       - 10.03.06 – Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii – suma de -3,80 mii 

lei. 
 
                 - se adaugă la: 
 

      - CAPITOLUL 51.02 – AUTORITĂŢI PUBLICE – suma de +43,70 mii lei; 
               - 51.02.01.03 – Autorităţi executive - suma de +43,70 mii lei;; 

                           -51.02.10 – Cheltuieli de personal – suma de +43,70 mii lei; 
                                 - 10.01.01- Salarii de bază – suma de +30,00 mii lei; 
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                                 - 10.01.12 –Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii – suma 
de +5,00 mii lei; 

                                - 10.01.30 – Alte drepturi salariale în bani - suma de +2,00 mii lei; 
                                 - 10.03.01 - Contribuţii de asigurări sociale de stat -  suma de +5,00 mii 

lei; 
                                 - 10.03.03 – Contribuţii de asigurări sociale de sănătate –  suma de +1,50 mii lei;                      

                                                   - 10.03.06 – Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii – suma de +0,20 
mii lei. 

 
 
           - CAPITOLUL 54.02 –ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE – suma de +2,50 

mii lei; 
                        - 54.02.10 –Servicii publice comunitare de evidenţa a persoanelor– suma de +2,50 

mii lei; 
                            - 54.02.10 – Cheltuieli de personal – suma de +2,50 mii lei; 
                                - 10.01.01- Salarii de bază – suma de +2,00 mii lei; 
                                - 10.03.01- Contribuţii de asigurări sociale de stat -  suma de +0,50 mii 

lei 
 
               - CAPITOLUL 65.02 – ÎNVĂŢĂMÂNT – suma de +18,50 mii lei; 

             - 65.02.03.01 – Învăţământ preşcolar- suma de +10,70  mii lei; 
             - 65.02.04.01 – Învăţământ secundar inferior  suma de +7,80 mii lei. 

                               - 65.02.10 – Cheltuieli de personal – suma de +18,50 mii lei; 
                                         10.01 – Cheltuieli cu salariile – suma de +17,20 mii lei: 
                                     - 10.01.01- Salarii de bază – suma de +9,40 mii lei; 
                                     - 10.01.11 – Fond aferent plăţii cu ora- suma de +5,90 mii lei; 
                                     - 10.01.30 – Alte drepturi salariale în bani – suma de +1,90 mii lei. 
                                          10.03 – Contribuţii – suma de +1,30 mii lei: 
                                     - 10.03.01 - Contribuţii de asigurări sociale de stat -  suma de +1,00 

mii lei; 
                                     - 10.03.03 – Contribuţii de asigurări sociale de sănătate –  suma de +0,30 mii 

lei.    
 

 
   -   CAPITOLUL 67.02 –CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE – suma de +2,80mii lei; 
               - 67.02.03.07 – Cămine culturale - suma de +2,80 mii lei; 

                             - 67.02.10 – Cheltuieli de personal – suma de +2,80 mii lei; 
                                - 10.01.01- Salarii de bază – suma de +2,30 mii lei; 
                                - 10.03.01- Contribuţii de asigurări sociale de stat -  suma de +0,50 mii lei.       
 
                                                                                               
          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,   
              Ionuţ Bogdan DRĂGAN                                                                  Avizează pentru legalitate, 
                              SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                  Adrian – Constantin GĂITAN 

 


