
 
MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES                                  
CONSILIUL LOCAL                                                      
                                                        
                                                         
                          

HOTARARE  nr. 34 / 2016 
pentru rectificarea Bugetului local pe anul 2016  

si a Bugetului institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii 
 

 
Consiliul Local al Municipiului Curtea de Arges intrunit in sedinta convocata de indata; 
 Avand in vedere: 

 -Referatul Directiei economice  nr. 6641/3.03.2016; 
 -Prevederile Legii finantelor publice locale nr. 273/2006; 
 -Dispozitiile art. 30 alin. 1 lit. c din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative;  

In temeiul art. 36 alin. 4 lit. a coroborat cu prevederile art. 45 alin. 2 din Legea  nr. 
215 / 2001 

  
hotaraste : 

 
 
  Art. 1 Se aproba rectificarea Bugetului local pe anul 2016 dupa cum urmeaza: 

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 
VENITURI 

       - Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate (11.02.02) +23 
mii lei in trimestrul I. 
       - Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare 
(37.02.03)  - 148 mii lei 

CHELTUIELI 
-Cap. 54.02 <<Alte servicii publice generale>> se aloca din fondul de rezerva  suma 

de 208 mii lei in trimestrul I si 50 mii lei in trimestrul II, pentru finantarea cheltuielilor de la 
cap 65.02 si 66.02 din ambele sectiuni nominalizate mai jos.     

-Cap. 65.02<< Invatamant>> creditele bugetare pentru bunuri si servicii se 
majoreaza cu suma de 20 mii lei  la Gradinita cu program prelungit “O Lume Minunata”. 

-Cap. 66.02 << Sanatate>> creditele bugetare la transferuri din bugetele locale 
pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii (51.01.46) se majoreaza cu 
suma de 40 mii lei in trimestrul I si cu 50 mii lei in trimestrul II. 

Creditele bugetare de la art. 51.01.03 Actiuni de sanatate in suma de 300 mii lei din 
trim. II se anuleaza si se adauga la art. 51.01.46. 

-Cap. 65.02 <<Invatamant>> se aloca suma de 23 mii lei in trimestrul I la subcap. 
65.02.50  Alte cheltuieli in domeniul invatamantului, art. 57.02.03 tichete sociale pentru 
gradinita. 

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 
VENITURI 
-Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare 

(37.02.04) + 148 mii lei in trim.I. 
CHELTUIELI 
-Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul 

sanatatii cap. 66.02 Spitale generale, art.51.02.28 + 148 mii lei  in trimestrul I. 
 

  Art. 2 Se aproba rectificarea Bugetului institutiilor finantate integral sau partial din 
venituri proprii astfel: 

 
 



 
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 
VENITURI 
-Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sumele alocate 

de la bugetul de stat ( 33.10.30) se majoreaza cu suma de 60 mii lei in trimestrul I. 
-Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate 

din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii se majoreaza cu suma de 35 mii lei din care : 
15 mii lei in trimestrul I si 20 mii lei in trimestrul II. 

-Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul 
sanatatii (43.10.10), se majoreaza cu suma de 90 mii lei, din care 40 mii lei in  trimestru I si 
50 mii lei in trimestrul II. 

CHELTUIELI 
-Cheltuielile cu bunuri si servicii de la scap. 66.10.06.01 <<Spitale generale>> se 

majoreaza cu suma de 185 mii lei, dupa cum urmeaza: trimestrul I alin. 20.01.03 = 50 mii 
lei, alin. 20.01.09 = 20 mii lei, alin.20.03.01 = 5 mii lei, 20.05.01 = 18 mii lei, 20.05.30 = 22 
mii lei), trimestrul II (20.01.09 = 20 mii lei, 20.02 = 50 mii lei). 

-Cheltuielile cu bunuri si servicii de la scap. 83.10.03.30 << Alte cheltuieli in domeniul 
agriculturii>> se majoreaza cu suma de 50 mii lei din excedentul anilor precedenti. 
 

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 
VENITURI 
-Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul 

sanatatii (43.10.14) se majoreaza cu suma de 148 mii lei in trimestrul I. 
CHELTUIELI 
Cheltuielile de capital se majoreaza cu suma de 148 mii lei la scap. 66.10.06.01 Spitale 

generale. 
Lista de investitii se modifica prin suplimentarea acesteia cu urmatoarele bunuri: 

        - Analizor semiautomat pentru coagulare = 17.3 mii lei, 
        - Analizor semiautomat pentru imunologie = 13 mii lei, 
        - Analizor semiautomat pentru urini = 5 mii lei, 
        - Cititor automat VSH = 10 mii lei, 
        - Monitor functii vitale = 5.4 mii lei, 
        - Injectomat - 3 buc = 13.5 mii lei, 
        - Aparat pentru masurarea coagularii = 29.1 mii lei, 
        - Aparat de masurare a gazelor sanguine = 20.5 mii lei, 
        - Sistem de perfuzie rapida = 16.2 mii lei, 
        - Truse de urgenta 6 buc = 18 mii lei. 
 

 
      Contrasemneaza 

 Pentru presedinte de sedinta                           Secretar Municipiu 
            PANTURESCU CONSTANTIN                                   CHIRCA RADU 
 
    POPESCU SILVIU 
 
    JUBLEANU GABRIEL 

 
 
                   

 
 
 
 
Curtea de Arges –  8 martie 2016  
 


