
 
JUDETUL ARGES              
MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES      
CONSILIUL LOCAL              
                    
     

HOTARARE  nr. 67 / 2021 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2021  

si a bugetului institutiilor finantate partial din venituri proprii 
 
 
 Consiliul Local al Municipiului Curtea de Arges; 

 Avand in vedere: 
-Referatul de aprobare nr. 23279/16.07.2021; 
-Raportul de specialitate  nr. 23282/16.07.2021; 
-Prevederile art. 19-20 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale; 
-Avizul Comisiei economice; 
In 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 
 
 

Hotaraste : 
 
 
  Art. 1: Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2021 dupa cum urmeaza:  

Sectiunea de functionare 
Venituri +5 mii lei 

-Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de functionare, 
(427901)…….+5 mii lei 

Cheltuieli +5 mii lei 
1.Diminuarea creditelor bugetare la capitolul 6502 -“Invatamant”, articolul 5901 ”Burse”, dupa cum urmeaza: 
 -Scoala Gimnaziala Carol I……………………..  -  25 mii lei 
 -Scoala Gimnaziala Mircea cel Batran ……..  - 10 mii lei 
 -Colegiul National Vlaicu Voda………………..  - 25 mii lei 
 
2.Majorarea  creditelor bugetare la capitolul 6502 -“Invatamant”, articolul 5901”Burse” la Scoala Gimnaziala Regina 
Maria cu 60 mii lei. 
 
3.Alocarea din fondul de rezerva bugetara la dispozitia institutiei,subcapitolul 540205, art. 5004  a sumei de 60 mii 
lei in scopul majorarii creditelor bugetare la subcapitolul 74.50.00, la alineatul 203030 cu suma de 60 mii lei. 
 
4.Majorarea  creditelor bugetare la Liceul Tehnologic Constantin Dobrescu, capitolul 6502 -“Invatamant”, la 
alineatul 20.01.30 “Alte bunuri si servicii pt. intretinere si functionare” cu 2 mii lei si la alineatul 20.13 “Pregatire 
profesionala“ cu 3 mii lei. 
  
5.Alocarea din fondul de rezerva bugetara la dispozitia institutiei,subcapitolul 540205, art. 5004 a sumei de 200 mii 
lei in scopul majorarii creditelor bugetare la subcapitolul 66020601-Spitale generale, alineatul 510146 “Transferuri 
catre bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii” cu suma de 200 mii lei. 
 
6. Alocarea din fondul de rezerva bugetara la dispozitia institutiei, subcapitolul 540205, art. 5004  a sumei de 120 
mii lei in scopul majorarii creditelor bugetare la subcapitolul 67.02.50 “Alte servicii in domeniul culturii, recreerii, 
religiei”, alin. 20.30.30 pentru actiunile desfasurate cu ocazia Zilelor Municipiului. 
 

Sectiunea de dezvoltare  
Venituri +355 mii lei 

-Subventii pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru sectiunea de dezvoltare 
(427902)…….+355 mii lei 

Cheltuieli +355 mii lei 
1.Alocarea sumei de 355 mii lei reprezentand cheltuieli de capital, la subcapitolul 65.02.04.02-Liceul Tehnologic 
Constantin Dobrescu, la alineatul 71.01.03 cu suma de 90 mii lei si la alineatul 71.03 cu suma de 265 mii lei si 
suplimentarea listei de investitii cu urmatoarele obiective: 
     
     -“Dotare laborator Agricultura, achizitie echipamente agricole de capacitate redusa”…….90 mii lei 
     -“Modernizare camin internat”………………………………………………………………………………..265 mii lei 



 
2.Diminuarea  creditelor bugetare la subcapitolul 51.02.01.03, alineatul 71.01.30 ”Alte active fixe”, pozitia de 
investitii “Plan Urbanism General” (PUG)  in trimestrul III cu suma de 190 mii lei si in trimestrul IV cu suma de 170 
mii lei.  
 
3.Majorarea  creditelor bugetare la subcapitolul 70.02.50, alineatul 71.01.01 “Constructii”, pozitia de investitii 
“Construire gradinita cu program prelungit pentru cinci Sali de grupa, in Municipiul Curtea de Arges, jud.Arges” in 
trimestrul III cu suma de 690 mii lei si in trimestrul IV cu suma de 170 mii lei. 
 
4.Diminuarea creditelor bugetare la subcapitolul 70.02.50, alineatul 71.01.01 “Constructii”, pozitia de investitii 
“Reabilitare pod peste paraul V.Iasului (1 Decembrie 1918-Eroilor)” in trimestrul III cu suma de 500 mii lei. 

 
Art. 2: Se aproba rectificarea bugetului institutiilor finantate partial din venituri proprii in anul 2021 astfel: 
Sectiunea de functionare 
Venituri  +728 mii lei 

1.Majorarea prevederilor  bugetare la capitolul 4340 “Sume alocate pentru stimulentul de risc”, la Spitalul Municipal 
Curtea de Arges  cu suma de 5 mii lei. 
 
2.Majorarea prevederilor bugetare la capitolul 3314 “Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si 
cantine” la Gradinita Academia Piticilor cu 80 mii lei si la Gradinita O lume Minunata cu 85 mii lei. 
 
3. Majorarea prevederilor bugetare la capitolul 3321 ”Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari de 
sanatate”, la Spitalul Municipal Curtea de Arges  cu suma de 358 mii lei. 
 
4. Majorarea prevederilor bugetare la Spitalul Municipal Curtea de Arges, la capitolul 4310 “Subventii din bugetele 
locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii” cu suma de 200 mii lei. 

Sectiunea de functionare 
Cheltuieli  +728 mii lei 

1.Majorarea creditelor bugetare la subcapitolul 66.10.06.01,  “Spitale generale” - articolul 100129, la Spitalul 
Municipal Curtea de Arges cu suma de 5 mii lei 
   
2.Majorarea creditelor bugetare la capitolul 65100301 “Invatamant”, articolul 20.03.01 “Hrana pentru oameni”, la 
Gradinita Academia Piticilor cu 80 mii lei si la Gradinita O lume Minunanta cu 85 mii lei. 
 
3.Evidentierea in bugetul Centrului de Cultura si Arte “George Topirceanu” la subcapitolul 67.10.03.04 “Institutii 
publice de spectacole si concerte”, a sumei de -18,8 mii lei la articolul 85.01.01 “Plati efectuate in anii anteriori si 
recuperate in anul curent ” si majorarea creditelor bugetare la articolul 20.30.30 cu suma de 18.8 mii lei, in scopul 
utilizarii acestei sume pentru organizarea Festivalului International de Muzica Usoara pentru Copii si Tineret “Stars 
of Song”. 
 
4. .Majorarea creditelor bugetare la subcapitolul 66.10.06.01 “Spitale generale” la Spitalul Municipal Curtea de 
Arges, dupa cum urmeaza: 
           -alineatul 20.01.03 “Incalzit, iluminat si forta motrica”…….+200 mii lei; 
 -alineatul 20.04.02 “Materiale sanitare”…………………………+300 mii lei; 
 -alineatul 20.04.03 “Reactivi”……………………………………….+58 mii lei. 

 

 
   Contrasemnează 

  Președinte de ședință                                                        Secretar  general U.A.T. 
              PĂUNESCU ION PETRE                                                              CHIRCA RADU 
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