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Anexă la H.C.L. nr. 86/30.09.2021 

 

 Rectificarea se va efectua după cum urmează: 
 
 
 
Secțiunea de funcționare: 
 
 

- la partea de venituri :   
                                                                                                                           - mii lei-  

INDICATOR Influență total +/- Trim III 
Sume alocate din impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale (cota de 63%) – 
cod indicator 04.02.01 

 
-5,00 

 
-5,00 

Sume alocate din cote defalcate din 
impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale – cod indicator 04.02.04 

 
 

+185,00 

 
 

+185,00 

TOTAL +180,00 +180,00 
 

- la partea de cheltuieli: 
             -se adaugă la:                                             

                                         
                              
              Cap.51.02- AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 
                             -     51.01.03- Autorități executive                                               -mii lei- 

Denumirea indicatorilor Cod 

Influenta 
+/- 

Trim II 

 
 

TOTAL CHELTUIELI    +30,00 +30,00 
Titlul II Bunuri și servicii 20 +30,00 +30,00 
Bunuri și servicii 20.01 +25,00 +25,00 
Materiale și prestări de servicii cu caracter 
funcțional 20.01.09 +5,00 +5,00 
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și 
funcționare 20.01.30 +20,00 +20,00 
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 +5,00 +5,00 
Alte obiecte de inventar 20.05.30 +5,00 +5,00 

   
 
              Cap.70.02- LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE 
       -     70.02.06- Iluminat public și electrificări                                          
                                                                                                                                   - mii lei - 

Denumirea indicatorilor Cod 

Influenta 
+/- 

Trim III 

 
 

TOTAL CHELTUIELI    +35,00 +35,00 
Titlul II Bunuri și servicii 20 +35,00 +35,00 
Bunuri și servicii 20.01 +31,40 +31,40 
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și 
funcționare 20.01.30 +31,40 +31,40 
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 +3,60 +3,60 
Alte obiecte de inventar 20.05.30 +3,60 +3,60 
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Cap. 74.02- Salubritate și gestiunea deșeurilor 

                  -74.02.05.01 – Salubritate                                     
                                                                                                                              -mii lei- 

Denumirea indicatorilor Cod Influența 
+/- 

Trim III 

TOTAL CHELTUIELI  +45,00 +45,00 
Titlul II. Bunuri și servicii 20 +45,00 +45,00 
Apă, canal și salubritate 20.01.04 +45,00 +45,00 

    
 

Cap. 84.02- Transporturi 
                  -84.02.03.02 – Transport în comun                                     
                                                                                                                              -mii lei- 

Denumirea indicatorilor Cod Influența 
+/- 

Trim III 

TOTAL CHELTUIELI  +70,00 +70,00 
Titlul IV. Subvenții 40 +70,00 +70,00 
Subvenții pentru acoperirea 
diferențelor de preț și tarif 

40.03 +70,00 +70,00 

 
                       

                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
                                  Dragoș COMĂNIȚĂ                                          

Contrasemnează pentru legalitate, 
                                SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,  
                                                                                                                    Adrian Constantin GĂITAN 
 


