
Anexă la H.C.L. nr. 59/27.05.2016 

Modificarea se va efectua după cum urmează: 
 
 
     SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE : 
 

- la partea de venituri :  
 
- 37.02.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local 
– suma de +215,00  mii lei; 
 
 

- la partea de cheltuieli: 
 

               - CAPITOLUL 51.02 – AUTORITĂȚI PUBLICE – suma de +40,00  mii lei; 
              - 51.02.01.03 – Autorități executive – suma de +40,00 mii lei; 
                    -51.02.20 – Bunuri și servicii – suma de +40,00  mii lei; 
                        - 20.01-Bunuri și servicii – suma de +20,00  mii lei; 
                          - 20.01.30 – Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare - suma de+20,00 mii lei; 
                            - 20.06 – Deplasări, detașări, transferări – suma de +20,00 mii lei; 
                              - 20.06.01 – Deplasări interne, detașări, transferări – suma de +20,00 mii lei; 
           
    - CAPITOLUL 65.02 – ÎNVĂȚĂMÂNT – suma de +8,00  mii lei; 
              - 65.02.04.01 – Învățământ secundar inferior – suma de +8,00 mii lei. 
                    -65.02.20 – Bunuri și servicii – suma de +8,00 mii lei; 
                       - 20.01-Bunuri și servicii – suma de +8,00  mii lei; 
                          - 20.01.30-Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare- suma de +8,00 mii lei; 
 
    - CAPITOLUL 84.02 –TRANSPORTURI – suma de +167,00  mii lei; 
                - 84.02.03.01 – Drumuri și poduri – suma de +167,00 mii lei; 
                  - 84.02.20 – Bunuri și servicii – suma de +167,00 mii lei; 
                     - 20.01-Bunuri și servicii – suma de +167,00  mii lei; 
                       - 20.01.30 – Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare - suma de+167,00 mii lei. 
 
 
    SECȚIUNEA DE DEZVOLARE : 
 

- la partea de venituri : 
 

                  - 37.02.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare  – suma de -215,00  mii lei; 

- la partea de cheltuieli: 
 
  - CAPITOLUL 67.02 –CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE – suma de -300,00 mii lei; 
                            - 67.02.03.07 – Cămine culturale- suma de -300,00 mii lei; 
                                - 67.02.70 - Cheltuieli de capital – suma de -300,00 mii lei; 
                                      - 71.01.01- Construcții – suma de -300,00 mii lei. 
 
  - CAPITOLUL 84.02 –TRANSPORTURI – suma de +85,00  mii lei; 
                             - 84.02.03.01 – Drumuri și poduri – suma de +85,00 mii lei; 
                                - 84.02.70 – Cheltuieli de capital – suma de +85,00 mii lei; 
                                      - 71.01.01- Construcții – suma de +85,00 mii lei. 
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