
 
MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES     
CONSILIUL LOCAL                     
             
 

         
HOTARARE  nr. 82 / 2020 

privind rectificarea Bugetului local si a Bugetului institutiilor publice  
finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020 

 
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Curtea de Arges intrunit in sedinta extraordinara convocata de 
indata. 

 Avand in vedere: 
-Referatul de aprobare nr. 22817 / 21.09.2020;  
-Raportul de specialitate  nr. 22820 / 21.09.2020;  
-Prevederile art. 129 alin. 4 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 În temeiul art. 139 alin. 3 lit. a din Codul administrativ 
 

Hotaraste: 
 
Art. 1: Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2020 dupa cum urmeaza: 
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 
VENITURI  + 882  mii lei 
-Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (11.02.06)  + 900 mii lei in trim. 

4. 
-Varsaminte din Sect. de functionare pt. finantarea Sect. de dezvoltare  (alin. 37.02.03) – 18 

mii lei 
CHELTUIELI   + 882 mii lei  in trim. 4. 
1. Se aloca suma de 100 mii lei la scap. 51.02.01.03 “Autoritati executive” pentru 

suplimentarea cheltuielilor de personal. 
2. Se aproba majorarea creditelor bugetare la cap. 65.02 – Invatamant- cu suma de 125 mii 

lei pentru finantarea cheltuielilor cu materiale sanitare. Repartizarea pe unitati scolare este 
urmatoarea:  
               - Liceul Tehnologic Ferdinand I  = 10 mii lei, 
               - Liceul Tehnologic Regele Mihai  = 10 mii lei, 
               - Seminarul Teologic   = 10 mii lei, 
               - Liceul Tehnologic Constantin Dobrescu = 10 mii lei, 
               - Colegiul National V. Voda  = 10 mii lei, 
               - Liceul Tehnologic Auto   = 10 mii lei, 
               - Scoala Gimnaziala Carol I  = 10 mii lei, 
               - Scoala Gimnaziala Basarab I  = 10 mii lei, 
               - Scoala Gimnaziala Mircea cel Batran = 10 mii lei, 
               - Scoala Gimnaziala Regina Maria  = 10 mii lei, 
               - Gradinita O Lume Minunata  = 10 mii lei, 
               - Gradinita Academia Piticilor  = 10 mii lei, 
               - Gradinita Casuta cu povesti  =   5 mii lei    

3. Se aproba alocarea sumei de 82 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor cu utilitatile la Spitalul 
municipal (alin. 51.01.46). 

4. Se aproba majorarea creditelor bugetare la scap. 68.02.05.02 – Asistenta sociala in caz de 
invaliditate- cu suma de 300 mii lei la alin. 57.02.01 pentru indemnizatiile persoanelor cu handicap. 

5. Se aproba suplimentarea transferurilor bugetare la Muzeul municipal  cu suma de 30 mii  lei 
pentru cheltuieli de personal. 

6. Se aproba suplimentarea creditelor bugetare la scap. 67.02.05.03 cu suma de 75 mii lei 
pentru plata utilitatilor la bazinul de inot. 



7. Se aproba suplimentarea creditelor bugetare cu suma de 170 mii lei pentru iluminatul 
public. 

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 
VENITURI   + 501,84 mii lei in trim. 4 
-Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent (48.02.01) = 338.84 mii lei, 
-Prefinantare (48.02.03)   = 145 mii lei 
-Varsaminte din Sectiunea de functionare (37.02.04) +18 mii lei. 
CHELTUIELI  + 501,84 mii lei  in trim. 4     
1.  Se aproba alocarea sumei de 483,84 mii lei la scap. 68.02.50 Alte  cheltuieli in domeniul 

asistentei sociale, alin. 58.02.02 -Finantare externa nerambursabila- pentru proiectul ”Sprijin pentru 
persoanele vulnerabile in contextual epidemiei COVID-19, cod SMIS 137872”. 

2. Se aproba modificarea listei de investitii finantata din bugetul local prin includerea acestui 
proiect. 
          3. Se aproba suplimentarea cu suma de 18 mii lei a transferurilor pentru finantarea investitiilor 
in spitale  (alin. 51.02.12) 
 

Art. 2: Bugetul institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii se modifica astfel: 
SECTIUNEA  DE  FUNCTIONARE 
VENITURI         + 82 mii lei  
-Donatii si sponsorizari (37.10.01)   + 3 mii lei,    
-Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare (37.10.03)   

- 3 mii lei,  
-Subventii pentru institutii publice (43.10.09) + 30 mi  lei;  
 -Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 

(43.10.10) + 82 mii lei.                                           
CHELTUIELI   +  82  mii lei in trim. 3, 

   Scap. 66.10.06.01 <<Spitale generale >> +82 mii lei, 
-Cheltuielile cu bunuri si servicii se majoreaza cu suma de 82 mii lei pentru cheltuieli cu 

utilitatile. 
     Scap 67.10.03.03 Muzeu – chelt. de personal se majoreaza cu suma de 30 mii lei 

 
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 
VENITURI    + 21 mii lei  
-Varsaminte din sectiunea de functionare (37.10.04)  + 3 mii lei,  
-Subventii din bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul Sanatatii 

(43.10.14) + 18 mii lei. 
          CHELTUIELI     + 21 mii lei  

-Cap. 65.10 – Invatamant- se suplimenteaza cheltuielile de capital la scap. 65.10.04.01 – 
Scoala Gimnaziala Regina Maria- cu suma 3 mii lei pentru achizitia unui nebulizator electric. 
        -Cap. 66.10 Sanatate – se suplimenteaza cheltuielile de capital cu suma de 18 mii lei pentru 
achizitia unei Masini de spalat la Spitalul Municipal. 
 

          Contrasemnează 
  Președinte de ședință                                          Secretar  general U.A.T. 

                  ȘERBAN ION                                                            CHIRCA RADU 
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