
 

MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES             
CONSILIUL LOCAL                      
 
 

HOTARARE  nr. 77 / 2019 
privind rectificarea bugetului local in anul 2019 

 
 
  Consiliul Local al Municipiului Curtea de Argeș. 

 Având în vedere: 
-Referatul Primarului Municipiului Curtea de Arges nr. 21165/23.07.2019; 

 -Raportul Directiei economice nr.21117/23.07.2019 
 -Prevederile art.19 alin.2 din Legea finantelor publice locale nr. 273/2006; 

 -Avizul Comisiei economice. 
 În temeiul art. 129 alin. 4 lit.  a coroborat cu prevederile art. 139 alin. 3 lit. a din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ  
 
 

Hotărăște: 

Articol unic: Se aproba rectificarea bugetului local in anul 2019 dupa cum 
urmeaza :  

 
I .      BUGET LOCAL 
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 

                  A.    VENITURI    mii lei 
                  B.    CHELTUIELI       mii lei , 
           1.  Scap. 54.02.05<<Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale>> - 

75  mii lei,pentru finantarea cheltuielilor de la pct.2. 

           2. Cap 65.02. “Invatamant “ + 65 mii lei, 

       a) Cheltuielile de personal se majoreaza cu suma de 35,5 mii lei (art. 10.02.05), dupa 

cum urmeaza: 

C.N.V.Voda= 5 mii lei,  

Liceul Tehnologic Ferdinand I  = 5 mii lei,  

Liceul Tehnologic Regele Mihai I= 1 mii lei, 

Liceul Tehnologic Auto= 12 mii lei, 

Seminarul Teologic = 2 mii lei, 

Scoala Gimn. Regina Maria= 2 mii lei, 

Scoala Gimn. Mircea cel Batran=2 mii lei,  

Scoala Gimn. Basarab I = 3,5 mii lei,  

Gradinita O Lume Minunata = 3 mii lei. 

       b)Cheltuielile cu bunuri si servicii se majoreaza cu suma de 35 mii lei la Liceul 

Tehnologic Auto pentru reparatii curente si pentru utilitati. 

       c) Cheltuielile cu asistenta sociala la Scoala Gimn. Mircea cel Batran se majoreaza 

cu suma de 4.5 mii lei pentru majorarea cu 50% a alocatiei pentru copii cu cerinte 

educationale speciale 

         



 

II.  SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 

                  A.    VENITURI   + 108.3 mii lei 

         1.  Subventii pentru finantarea locuintelor sociale(42.02.55) = 108.3 mii lei. 

                  B.    CHELTUIELI      + 108.3 mii lei ,   

          1. Scap. 70.02.50 « Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii 

comunale »- cheltuielile de capital se majoreaza cu suma de 108.3 mii lei. 

          2. Lista de investitii se modifica astfel : 

        - Se introduce obiectivul<< Bloc de locuinte sociale in municipiul Curtea de Arges 

>> in valoare de 508.3 mii lei, 

        - Se diminueaza valoarea obiectivului << Bloc locuinte de serviciu ANL – str. 1 

Decembrie 1918>> cu suma de 300 mii lei, 

         - Se diminueaza valoarea obiectivului << Bloc locuinte de serviciu ANL – str. Cuza 

Voda>> cu suma de 100  mii lei, 

 

 

 

 

Presedinte Sedinta                                                                         Secretar general municipiu  

Serban Ion                                       Chirca Radu 
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