
MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES    
CONSILIUL LOCAL                                             
            
        

HOTARARE  nr. 63 / 2018 
pentru rectificarea Bugetului local pe anul 2018  

si a Bugetului institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii 
 
 
 
  Consiliul Local al Municipiului Curtea de Argeș. 

 Având în vedere: 
 -Referatul Directiei economice nr. 10656 / 23.04.2018;  
 -Prevederile Legii 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. 36 alin. 4 lit. a coroborat cu prevederile art. 45   alin. 2  din Legea 
nr. 215/2001 
  

Hotărăște: 
  
 
Art. 1 : Se  aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2018 dupa cum urmeaza: 
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 
VENITURI   -5 mii lei 
1. Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de 

dezvoltare (37.02.03)  
= - 6068 mii lei, 

2. Subventii primite din fondul de interventie (42.02.28) = 6063 mii lei 
CHELTUIELI  -5 mii lei   
1. Cap. 54.02 <<Alte servicii publice generale>> se repartizeaza din fondul de 

rezerva suma de 255 mii lei pentru finantarea cheltuielilor de la pct. 2-3.                                                                                                                              
2. Scap. 66.02.06.01 – Spitale generale - transferurile din bugetele locale pentru 

finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii (51.01.46) se majoreaza cu suma 
de 100 mii lei si cu 5 mii lei la art. 51.02.12 ptr. investitii. 

3. Scap. 67.02.50  »Alte servicii in domeniul culturii, recreerii, religiei »  se 
majoreaza creditele bugetare la art. 20.30.30 cu suma de 150 mii lei pentru actiunile 
desfasurate cu ocazia Zilelor Municipiului.  

       
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 
VENITURI  + 6068 mii lei, 
Varsaminte din sectiunea de functionare (37.02.04) = 6.068 mii lei. 

  CHELTUIELI     + 6868 mii lei, 
1. Se suplimenteaza lista de investitii la Cap.51.02 « Autoritati executive » cu 

pozitia – Panou afisaj stradal - in suma de 9 mii lei. 
2. Se aloca pentru majorarea capitalului social la S.C. Aquaterm AG 98 SA suma 

de 100 mii lei si la SC Salubtitate Publica Urbana Curtea de Arges SRL  suma 
de 113 mii lei, Scap. 51.02.01.03 – Autoritati executive art. 72.01.01 

3. Se suplimenteaza lista de investitii la Scap. 70.02.50 – Locuinte, servicii si 
dezvoltare publica - cu suma de 528 mii lei  pentru urmatoarele obiective : 

  - Consolidare maluri parau Valea Doamnei  + 8 mii lei, 
  - Loc de joaca pentru copii, zona stadion  + 520 mii lei.   



4. Se aloca suma de 50 mii lei pentru S.C. Aquaterm AG 98 S.A. ca transferuri 
interne pentru investitii ale societatilor comerciale cu capital de stat (scap. 70.02.50, art. 
55.01.12). 

5. Se aloca suma de 5 mii lei la Scap. 66.02.06.01, art. 51.02.12 « Spitale 
generale », pentru achizitia unui echipament pentru terapia apneei de somn 

6. Finantarea obiectivelor de la pct. 1-5 in suma de 805 mii lei este asigurata din 
excedentul anilor  precedenti. 

7. Se suplimenteaza lista de investitii de la cap. 70.02 cu suma de 6063 mii lei pentru 
urmatoarele obiective : 
             - Refacere strada Busaga   punctul nr. 68 =  235 mii lei, 
             - Refacere strada Plopis punctul Olteanu = 1000 mii lei, 
             - Refacere strada Plopis punctul nr. 21 = 1845 mii lei, 
             - Refacere strada Valea Doamnei nr. 59A = 2175 mii lei, 
             - Refacere strada Fagetului punctul Panoiu =   808 mii lei. 
 

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

SECTIUNEA  DE  FUNCTIONARE 
VENITURI         + 111.6 mii lei,                                                                              

  - Donatii si sponsorizari (37.10.01)  + 11.6 mii lei, 
  - Subventii din bugetul local pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul 
sanatatii (43.10.10)   + 100 mii lei. 

CHELTUIELI     + 111.6 mii lei, 
- La scap. 65.10.04.02 - Invatamant secundar superior - se suplimenteaza 

creditele bugetare cu suma de 11.6 mii lei la Liceul Tehnologic Auto, art. 59.01 – burse. 
- La scap. 66.10.06.01 - Spitale generale - Cheltuielile de bunuri si servicii se 

majoreaza cu suma de 100 mii lei.  
 
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 
VENITURI 

          - Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din 
domeniul sanatatii (43.02.14) + 5 mii lei. 

CHELTUIELI 
Se suplimenteaza lista de investitii la scap. 66.02.06.01 Spitale generale cu 

pozitia : Echipament pentru terapia apneei de somn in valoare de 5 mii lei. 
 
 

  Contrasemneaza 
   Presedinte de sedinta                                 Secretar Municipiu 

             DUMITRACHE STEFAN                              CHIRCA RADU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curtea de Arges – 27 aprilie 2018 
 




