
 
MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES              
CONSILIUL LOCAL                 
              
                 
 
 

HOTARARE  nr. 96 / 2019 
pentru rectificarea bugetului local pe anul 2019 si a bugetului  
institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii  

 
 
 
  Consiliul Local al Municipiului Curtea de Argeș intrunit in sedinta extraordinara. 

 Având în vedere: 
-Referatul de aprobare nr. 25988/10.09.2019 intocmit de primarului municipiului Curtea 

de Arges; 
 -Raportul de specialitate nr. 25987/10.09.2019 
 -Prevederile Legii finantelor publice locale nr. 273/2006; 
 -Avizul Comisiei economice. 
 În temeiul art. 139 alin. 3 lit.  a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ  
 
 

Hotărăște: 
 

Art. 1: Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2019 dupa cum urmeaza :  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 
VENITURI  + 454 mii lei, 
-Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (11.02.06) = 454 mii lei 

in trim. 4. 
CHELTUIELI + 454 mii lei,   
1. Cheltuielile de personal se majoreaza in trim. 4 cu suma de 339 mii lei, dupa cum 

urmeaza: 
-Autoritati executive (51.02.01.03) +85 mii lei (art.10.01.01); 
-Serviciul Public de Gospodarie Comunala +230 mii lei, din care 130 mii lei la scap. 

67.02.05.03, art. 10.01.01 si 100 mii lei la scap. 84.02.03.03 art. 10.01.01. 
-Serviciul Public Piete, Targuri si Oboare +24 mii lei la scap. 70.02.50 art. 10.01.01. 
2. Se diminueaza cheltuielile cu bunuri si servicii la scap. 70.02.06 –Iluminat public- art. 

20.01.03 cu suma de 15 mii lei si se adauga la Serviciul Public de Gospodarie Comunala, scap. 
74.02.50, art. 20.01.30; 

3. Se diminueaza cu suma de 30 mii lei creditele bugetare la scap. 74.02.50 art. 20.01.30 
aflate in bugetul ordonatorului principal de credite si se suplimenteaza la SPGC, scap. 74.02.50 
art. 20.01.30 pentru activitatea de ecarisaj. 

4. Transferuri intre unitati ale administratiei publice (51.01.01) + 115 mii lei in trim. 4, 
din care: 

-Muzeu (67.02.03.03) + 85 mii lei 
-Centrul de Cultura si Arte G. Topirceanu (67.02.03.04) + 30 mii lei. 
 

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 
VENITURI  + 100 mii lei in trim. 3. 
-Venituri din vanzarea locuintelor + 9 mii lei, 
-Venituri din vanzarea bunurilor apartinand domeniului privat (39.02.07) + 91 mii lei, 
 



 
CHELTUIELI + 100 mii lei in trim. 3,  
-Cap. 51.02 ”Autoritati executive” Active financiare - Participare la capitalul social al 

societatilor comerciale (72.01.01) + 742 mii lei, 
-Cap. Invatamant - cheltuielile de capital se majoreaza cu suma de 5 mii lei la Seminarul 

Teologic pentru achizitia unui Saxofon, 
-Scap. 70.02.05.01 <Alim. cu apa> - Se elimina pozitia ”Reabilitare retea apa strada 

Nordului” in valoare de 150 mii lei 
-Scap. 70.02.50 <Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale> 

cheltuielile de capital se diminueaza cu suma de 497 mii lei, dupa cum urmeaza: 
-Se elimina pozitia “Bloc locuinte ANL, strada Cuza Voda” in valoare de 110 mii 

lei, 
-Se elimina pozitia “Bloc locuinte serviciu ANL strada 1 Decembrie 1918” in 

valoare de 167 mii lei, 
-Se diminueaza suma aprobata la pozitia “Bloc locuinte sociale in municipiul 

Curtea de Arges” cu suma de 274 mii lei, 
-Se introduce pozitia “Reabilitare pod peste paraul Valea Iasului” in suma de 54 

mii lei. 
 
Art. 2: Se aproba rectificarea bugetului institutiilor finantate integral sau partial din 

venituri proprii dupa cum urmeaza:  
SECTIUNEA  DE  FUNCTIONARE 
VENITURI  +115  mii lei                                                                               
-Subventii pentru institutiile publice (43.10.09)  + 115 mii lei in trim. IV. 
CHELTUIELI +115 mii lei  
Cap. 67.10. <<Cultura, recreere, religie >> +115 mii lei in trim. IV. 
-Cheltuielile  de personal  se majoreaza cu suma de 115 mii lei  dupa cum urmeaza : 

-Muzeul municipal +85 mii lei (10.01.01) 
-Centrul de Cultura si Arte G.Topirceanu   +30 mii lei (art.10.01.01) 

 
 

 
  Contrasemnează 

  Președinte de ședință                                        Secretar municipiu 
               DEACONU MARIUS                                        CHIRCA RADU 
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