
MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES                    
CONSILIUL LOCAL               
      
      
 

HOTARARE  nr. 154 / 2017 
pentru rectificarea Bugetului local pe anul 2017  

si a Bugetului institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii 
 
 
  Consiliul Local al Municipiului Curtea de Argeș întrunit în ședința extraordinara 

 Având în vedere: 
 -Referatul Directiei economice nr.33468/12.12.2017 si nr. 34253/19.12.2017;  
 -Legea finantelor publice locale nr. 273 / 2006; 
 -Avizul Comisiei economice; 

-Dispozitiile art. 30 alin. 1 lit. c din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative; 
 În temeiul art. 45   alin. 2  din Legea nr. 215/2001 
  

Hotărăște: 
  
Art. 1 : Se  aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2017 dupa cum urmeaza: 
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 
VENITURI   +   1.687    mii lei 
-Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01)   + 125 mii lei, 
-Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (04.02.04) + 

25 mii lei, 
-Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate (11.02.02) se 

majoreaza cu suma de 1537 mii lei, 
CHELTUIELI   + 1.687 mii lei, 
-Cap.51.02 – Autoritati executive-  art.55.01.18 se majoreaza cu suma de 2 mii lei.                                                                                                              
-Cap. 65.02- Invatamant- se modifica prevederile bugetare la cheltuielile de personal si 

la art. 85.01- Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent, dupa cum 
urmeaza: 
 

Unitatea de invatamant Influente chelt. cu 
salariile si 

contributiile 
aferente 

Influente chelt. cu 
hotararile 

judecatoresti in 
invatamantul 

preuniversitar de 
stat 

Plati efectuate in 
anii precedent si 

recuperate in 
anul curent 

GRAD. O LUME MINUNATA + 18 +  47  

GRAD. ACADEMIA PITICILOR + 45 +  40  

SCOALA GIMAZ. CAROL I + 40 +  36 - 1 

SCOALA GIMNAZ. REGINA MARIA + 46 +  52  

SCOALA GIMNAZ. MIRCEA CEL 
BATRAN 

+ 49 +  50 - 1 

SCOALA GIMNAZ. BASARAB I + 13 +  26 - 1 

COLEGIUL NATIONAL V.VODA +132 +170  

LIC. TEHN. FERDINAND I + 70 +  78  

SEMINARUL TEOLOGIC +   4 + 14  

LICEUL TEHN. C-TIN. DOBRESCU +  92 + 98  

LIC. TEHN. AUTO +  78 + 117 + 1 

LICEUL TEHN. FORESTIER + 103 +119 + 1 

MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES   - 1 

TOTAL + 690 +847 - 2 

 



-Se majoreaza transferurile din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente 
din domeniul sanatatii, (51.01.46) + 150 mii lei, subcap. 66.02.06.01 – Spitale generale 

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

SECTIUNEA  DE  FUNCTIONARE 
VENITURI         +  245.51  mii lei,      
-Donatii               + 25.51 mii lei,                                                                        
-Subventii din bugetul local pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 

(43.10.10)   + 150 mii lei. 
-Subventii din bugetul Fondului national de asigurari sociale de sanatate pentru 

acoperirea cresterilor salariale(43.10.33)   + 70 mii lei. 
         CHELTUIELI   +  245.51  mii lei, 

-La scap.65.10.04.02 se majoreaza cheltuielile cu bursele (art.59.01) cu suma de 25.51 
mii lei, la Liceul Tehnologic Auto. 

-La scap. 66.10.06.01 -Spitale generale- cheltuielile cu salariile se majoreaza cu suma 
de 70 mii lei iar  cheltuielile de bunuri si servicii se majoreaza cu suma de 150 mii lei .  
 
 

 

 

   Contrasemneaza 
   Presedinte de sedinta                                  Secretar Municipiu 

           PAUNESCU ION - PETRE                               CHIRCA RADU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curtea de Arges    - 19 decembrie 2017 
 
 
 




