
Anexă la H.C.L. nr. 82/31.10.2014 
 
 

Modificarea se va efectua după cum urmează: 
  
 
  SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE : 

 
- la partea de venituri :  

 
INDICATOR Influenţă total Trim IV

Vărsăminte din secţiunea de 
funcţionare pentru funcţionarea 
secţiunii de dezvoltare a 
bugetului local- cod indicator 
37.02.03 

 
+280,00 

 
 

+280,00 

 
TOTAL +280,00

 
+280,00

 
- la partea de cheltuieli :  

 

CAPITOL INFLUENŢĂ TRIM IV 
51.02-  AUTORITĂŢI PUBLICE +108,27 +108,27 
   51.02.01.03 – Autorităţi executive +108,27 +108,27 
           - 10 – Cheltuieli de personal +16,25 +16,25 

-10.01- Cheltuieli cu salariile +15,10 +15,10 
                      -10.01.01- Salarii de bază  +17,00 +17,00 
                      - 10.01.12 -  Indemnizaţii plătite unor 

persoane din afara unităţii 
 

+0,10 
 

+0,10 
                      - 10.01.30 – Alte drepturi salariale în 

bani 
-2,00 -2,00 

                   - 10.03 – Contribuţii +1,15 +1,15 
                       - 10.03.02 – Contribuţii de asigurări de 

şomaj 
+0,10 +0,10 

                       - 10.03.03 – Contribuţii de asigurări 
sociale de sănătate 

+0,70 +0,70 

                      - 10.03.04 -  Contribuţii de asigurări 
pentru accidente de muncă 

+0,05 +0,05 

                      - 10.03.06- Contribuţii pentru concedii 
şi indemnizaţii 

+0,30 +0,30 

           - 20 – Bunuri şi servicii +92,02 +92,02 
                -20.01- Bunuri şi servicii  +103,02 +103,02 
                      - 20.01.05 – Carburanţi şi lubrifianţi +10,00 +10,00 
                      - 20.01.09 – Materiale şi prestări 

servicii cu caracter funcţional 
+2,00 +2,00 

                       -20.01.30 – Alte bunuri şi servicii 
pentru întreţinere şi funcţionare 

+91,02 +91,02 

                 - 20.30 – Alte cheltuieli -11,00 -11,00 
                       - 20.30.30 –Alte cheltuieli cu bunuri şi 

servicii 
-11,00 -11,00 

54.02-  ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE -3,40 -3,40 



    54.02.10 –Servicii publice comunitare de 
evidenţa a persoanelor 

-3,40 -3,40 

           - 10 - Cheltuieli de personal -3,40 -3,40 
-10.01- Cheltuieli cu salariile -2,60 -2,60 

                      -10.01.01- Salarii de bază  -0,80 -0,80 
                      - 10.01.30 – Alte drepturi salariale în 

bani 
-1,80 -1,80 

                   - 10.03 – Contribuţii -0,80 -0,80 
                       -10.03.01- Contribuţii de asigurări 

sociale de stat 
-0,70 -0,70 

                       - 10.03.03 – Contribuţii de asigurări 
sociale de sănătate 

-0,10 -0,10 

65.02 – ÎNVĂŢĂMÂNT +40,02 +40,02 
    65.02.03.01- Învăţământ preşcolar +9,95 +9,95 
    65.02.03.02 -  Învăţământ primar +4,65 +4,65 
    65.02.04.01 -  Învăţământ secundar inferior +25,42 +25,42 
         - 20 – Bunuri şi servicii +31,92 +31,92 
             -20.01- Bunuri şi servicii  +28,92 +28,92 
                  - 20.01.02- Materiale pentru curăţenie -2,00 -2,00 
                  - 20.01.03 – Încălzit, iluminat şi forţă 

motrică 
-8,00 -8,00 

                  - 20.01.05 – Carburanţi şi lubrifianţi +5,00 +5,00 
                  - 20.01.06 – Piese de schimb +2,80 +2,80 
                  - 20.01.07 - Transport +2,12 +2,12 
                  - 20.01.08 – Poştă, telecomunicaţii, 

radio,tv,internet 
+0,20 +0,20 

                  - 20.01.09 – Materiale şi prestări servicii 
cu caracter funcţional 

+9,00 +9,00 

                  -20.01.30 – Alte bunuri şi servicii pentru 
întreţinere şi funcţionare 

+19,80 +19,80 

              - 20.06- Deplasări, detaşări, transferări +3,00 +3,00 
                 - 20.06.01 – Deplasări interne, detaşări, 

transferări           
+3,00 +3,00 

          -57 – Asistenţă socială +8,10 +8,10 
             -57.02 – Ajutoare sociale +8,10 +8,10 
                 - 57.02.02 – Ajutoare sociale în natură +8,10 +8,10 
67.02 –CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE +62,15 +62,15 
      67.02.03.07 – Cămine culturale  +62,15 +62,15 
           - 10 - Cheltuieli de personal -1,85 -1,85 

-10.01- Cheltuieli cu salariile -1,40 -1,40 
                      -10.01.01- Salarii de bază  -0,40 -0,40 
                      - 10.01.30 – Alte drepturi salariale în 

bani 
-1,00 -1,00 

                   - 10.03 – Contribuţii -0,45 -0,45 
                       -10.03.01- Contribuţii de asigurări 

sociale de stat 
-0,40 -0,40 

                       - 10.03.02 – Contribuţii de asigurări de 
şomaj 

+0,05 +0,05 

                       - 10.03.03 – Contribuţii de asigurări -0,05 -0,05 



 
 
                SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE: 

         
- la partea de venituri :   
                                                                                                                                -mii lei- 

INDICATOR Influenţă total Trim IV 
 Vărsăminte din secţiunea de 
funcţionare- cod indicator  
37.02.04 

-280,00 
 

-280,00 

 
TOTAL -280,00

 
-280,00 

 
 

- la partea de cheltuieli : 
                                                                                                                                  -mii lei 

 
 

                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                         Ciprian Alexandru NEAGOVICI                               Avizează pentru legalitate, 
                                        SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                           Adrian – Constantin GĂITAN   

sociale de sănătate 
                      - 10.03.04 -  Contribuţii de asigurări 

pentru accidente de muncă 
-0,05 -0,05 

         - 20 – Bunuri şi servicii +64,00 +64,00 
             -20.01- Bunuri şi servicii  +39,00 +39,00 
                  -20.01.30 – Alte bunuri şi servicii pentru 

întreţinere şi funcţionare 
+39,00 +39,00 

             - 20.02 – Reparaţii curente +25,00 +25,00 
70.02- LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE +35,00 +35,00 
             - 70.02.05.01- Alimentare cu apă +35,00 +35,00 
                -20.01- Bunuri şi servicii  +35,00 +35,00 
                  -20.01.30 – Alte bunuri şi servicii pentru 

întreţinere şi funcţionare 
+35,00 +35,00 

84.02 – TRANSPORTURI +37,96 +37,96 
     84.02.03.01- Drumuri şi poduri +37,96 +37,96 
                -20.01- Bunuri şi servicii  +37,96 +37,96 
                  -20.01.30 – Alte bunuri şi servicii pentru 

întreţinere şi funcţionare 
+37,96 +37,96 

TOTAL +280,00 +280,00 

CAPITOL INFLUENŢĂ TRIM IV 
70.02- LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE +20,00 +20,00 
    70.02.05.01- Alimentare cu apă  +20,00 +20,00 
        70.02.70 – Cheltuieli de capital +20,00 +20,00 
               71.01.01- Construcţii +20,00 +20,00 
84.02 – TRANSPORTURI -300,00 -300,00 
     84.02.03.01- Drumuri şi poduri -300,00 -300,00 
        84.02.70 – Cheltuieli de capital -300,00 -300,00 
              71.01.01- Construcţii -300,00 -300,00 
TOTAL -280,00 -280,00 


