
                          
Anexă la H.C.L. nr. 108/20.11.2015 

 
 
 

Rectificarea și modificarea se va efectua după cum urmează: 
 

     SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE : 
 

- la partea de venituri :   
 

- 11.02.02 – Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate 
la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor – suma de +78,00  mii lei; 
- 11.02.06 – Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale – suma de  +229,00 mii lei;                           

  - 37.02.03- Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de 
dezvoltare a bugetului local – suma de -115,00 mii lei. 

 
 

- la partea de cheltuieli :  

CAPITOL INFLUENȚĂ TRIM IV 
51.02-  AUTORITĂȚI PUBLICE -16,90 -16,90 
   51.02.01.03 – Autorități executive -16,90 -16,90 
           - 10 – Cheltuieli de personal +55,50 +55,50 

-10.01- Cheltuieli cu salariile +46,00 +46,00 
                      -10.01.01- Salarii de bază  +40,00 +40,00 
                      - 10.01.12 -  Indemnizații plătite unor 

persoane din afara unității 
 

+6,00 
 

+6,00 
                   - 10.03 – Contribuții +9,50 +9,50 
                       - 10.03.01- Contribuții de asigurări 

sociale de stat 
    +6,00 +6,00 

                       - 10.03.03 – Contribuții de asigurări 
sociale de sănătate 

+3,00 +3,00 

                      - 10.03.06- Contribuții pentru concedii 
și indemnizații 

+0,50 +0,50 

           - 20 – Bunuri și servicii -76,40 -76,40 
                -20.01- Bunuri și servicii  +41,00 +41,00 
                      - 20.01.01 – Furnituri de birou +5,00 +5,00 
                      - 20.01.02 – Materiale pentru curățenie +3,00 +3,00 
                       -20.01.03 – Încălzit, iluminat și forță 

motrică 
+1,00 +1,00 

                       - 20.01.06 – Piese de schimb +2,00 +2,00 
                       - 20.01.30 -  Alte bunuri și servicii 

pentru întreținere și funcționare 
+30,00 +30,00 

                 - 20.02 – Reparații curente -30,00 -30,00 
                 - 20.30 – Alte cheltuieli -87,40 -87,40 
                       - 20.30.30 –Alte cheltuieli cu bunuri și 

servicii 
-87,40 -87,40 

          - 84- Plăți efectuate în anii precedenți și 
recuperate în anul curent 

+4,00 +4,00 

               - 85.01 - Plăți efectuate în anii precedenți și 
recuperate în anul curent 

+4,00 +4,00 

                  - 85.01.01- - Plăți efectuate în anii 
precedenți și recuperate în anul 
curent SF 

+4,00 +4,00 

65.02 – ÎNVĂȚĂMÂNT +122,40 +122,40 
    65.02.03.01- Învățământ preșcolar +27,12 +27,12 



    65.02.03.02 -  Învățământ primar +59,72 +59,72 
    65.02.04.01 -  Învățământ secundar inferior +35,56 +35,56 
           - 10 – Cheltuieli de personal +64,00 +64,00 

-10.01- Cheltuieli cu salariile +47,00 +47,00 
                      -10.01.01- Salarii de bază  +51,93 +51,93 
                      - 10.01.06 -  Alte sporuri -8,73 -8,73 
                      - 10.01.11 – Fond aferent plății cu ora +3,80 +3,80 
                   - 10.03 – Contribuții +17,00 +17,00 
                       - 10.03.01- Contribuții de asigurări 

sociale de stat 
+19,52 +19,52 

                       - 10.03.02 – Contribuții de asigurări de 
șomaj 

-1,48 -1,48 

                       - 10.03.03 – Contribuții de asigurări 
sociale de sănătate 

-1,52 -1,52 

                      - 10.03.04 -  Contribuții de asigurări 
pentru accidente de muncă 

-1,71 -1,71 

                      - 10.03.06- Contribuții pentru concedii 
și indemnizații 

+2,19 +2,19 

         - 20 – Bunuri și servicii +56,20 +56,20 
             -20.01- Bunuri și servicii  +28,50 +28,50 
                  - 20.01.03 – Încălzit, iluminat și forță 

motrică 
-3,00 -3,00 

                  - 20.01.05 – Carburanți și lubrifianți +8,80 +8,80 
                  - 20.01.06 – Piese de schimb +2,00 +2,00 
                  - 20.01.07 - Transport -1,80 -1,80 
                  - 20.01.08 – Poștă, telecomunicații, 

radio,tv,internet 
-5,50 -5,50 

                  - 20.01.09 – Materiale și prestări servicii 
cu caracter funcțional 

+2,50 +2,50 

                  -20.01.30 – Alte bunuri și servicii pentru 
întreținere și funcționare 

+25,50 +25,50 

              - 20.02 – Reparații curente +23,20 +23,20 
              - 20.06- Deplasări, detașări, transferări +1,00 +1,00 
                 - 20.06.01 – Deplasări interne, detașări, 

transferări           
+1,00 +1,00 

              - 20.11 – Cărți, publicații și materiale 
documentare 

+2,50 +2,50 

              - 20.13 – Pregătire profesională +1,00 +1,00 
          -57 – Asistență socială +2,20 +2,20 
             -57.02 – Ajutoare sociale +2,20 +2,20 
                 - 57.02.02 – Ajutoare sociale în natură +2,20 +2,20 
67.02 –CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE +19,50 +19,50 
      67.02.03.07 – Cămine culturale  +19,50 +19,50 
           - 10 - Cheltuieli de personal +2,50 +2,50 

-10.01- Cheltuieli cu salariile +2,50 +2,50 
                      -10.01.01- Salarii de bază  +2,50 +2,50 
         - 20 – Bunuri și servicii +17,00 +17,00 
             -20.01- Bunuri și servicii  +32,00 +32,00 
                  -20.01.30 – Alte bunuri și servicii pentru 

întreținere și funcționare 
+32,00 +32,00 

            - 20.02 – Reparații curente -15,00 -15,00 
68.02- ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ +17,00 +17,00 
     - 68.02.05.02 -  Asistență socială în caz de  

invaliditate 
+17,00 +17,00 

         - 57- Asistență socială +17,00 +17,00 



 
 
 

      
 
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE : 
 

- la partea de venituri :   
- 42.02.65 – Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală – suma de 
+2.505,08 mii lei 
- 37.02.04 – Vărsăminte din secțiunea de funcționare – suma de + 115,00 mii lei 

 
- la partea de cheltuieli :  
 
- CAPITOLUL 51.02 – AUTORITĂȚI PUBLICE – suma de +15,00 mii lei; 
               -51.02.01.03 – Autorități executive – suma de +15,00 mii lei; 
                  - 51.02.70 - Cheltuieli de capital – suma de +15,00 mii lei; 
                      - 71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport – suma de 
+15,00 mii lei 

 
 
          -     CAPITOLUL 70.02 –LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE – suma de 
+45,00  mii lei; 
                          - 70.02.05.01 – Alimentare cu apă – suma de +45,00 mii lei; 
                             - 70.02.70 - Cheltuieli de capital – suma de +45,00 mii lei; 
                                    - 71.01.01- Construcții – suma de +45,00 mii lei. 
 
         -      CAPITOLUL 84.02 –TRANSPORTURI – suma de +2.560,08  mii lei; 

                             - 84.02.03.01 – Drumuri și poduri – suma de +2.560,08 mii lei; 
                                - 84.02.70 – Cheltuieli de capital – suma de +2.560,08 mii lei; 
                                      - 71.01.01- Construcții – suma de +2.560,08 mii lei. 

 
 
                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                        Sergiu Oliver BORCEA                                  Avizează pentru legalitate, 
                          SECRETARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                              Adrian Constantin GĂITAN 
 

           - 57.02.01 – Ajutoare sociale în numerar +17,00 +17,00 
70.02- LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE +20,00 +20,00 
             - 70.02.06- Iluminat public și electrificări 

rurale 
+20,00 +20,00 

                -20.01- Bunuri și servicii  +20,00 +20,00 
                  -20.01.03 –  Încălzit, iluminat și forță 

motrică 
+20,00 +20,00 

84.02 – TRANSPORTURI +30,00 +30,00 
     84.02.03.01- Drumuri și poduri +30,00 +30,00 
                -20.01- Bunuri și servicii  +30,00 +30,00 
                  -20.01.05 – Carburanți și lubrifianți  +30,00 +30,00 
TOTAL +192,00 +192,00 


