
R O M Â N I A               
JUDEŢUL HARGHITA 
COMUNA C Î R Ţ A 
CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E A Nr. 50/2015 
cu privire la rectificarea bugetului local general al comunei Cîrţa   

pe anul 2015  
 
              Consiliul local al comunei Cîrţa judeţul Harghita, întrunit în şedinţa 
ordinară  din data de 22 decembrie 2015. 
              Având în vedere:   
-expunerea de motive a primarului/Raportul de specialitate al compartimentului 
de contabilitate privind rectificarea bugetului local propriu al comunei Cîrţa 
nr.2803/2015; 
-Dispozițiile șefului Administrației din cadrul Administrației Județene a 
Finanțelor Publice Harghita cu nr.28 din 07.12.2015, 30 din 16.12.2015 și 31 din 
16.12.2015; 
              Luând în considerare Raportul Comisiei pentru activităţi economico-
financiare muncă şi protecţie socială, juridică şi de disciplină al Consiliului local 
al comunei Cîrţa. 
             În conformitate cu prevederile art.19 pct.(2) din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și ale 
Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr.186/2014, ale art.83 alin.4 din Ordonanța 
Guvernului nr.20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015, cu 
modificările şi completările ulterioare;                
              În temeiul prevederilor art.36 pct.(2) lit.b, pct.(4) litera “a” şi art.45 
pct.(2) şi art.115 pct.(1) lit.b din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001/R, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
               Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local general al comunei Cîrţa pe 
anul 2015, prin majorare cu o sumă totală de 133,70 mii lei atât la venituri, cât şi 
la cheltuieli, după cum urmează: 

VENITURI: 
 

Denumirea indicatorului 
Secțiunea de 
funcționare 

TOTAL 

Secțiunea de 
 funcționare 

Trim.IV.            
I.Sume alocate din cotele defalcate din 
impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale (cod.04.02.04) 

0,70 0,70 

II.Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată 
ptr. finan țarea cheltuielilor descentralizate la 
nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, 
sectoarelor și municipiului Bucure ști (cod 
11.02.02) din care: 

 
133,00 

 
133,00 

1)Salarii,sporuri,indemnizații și alte drepturi 
salariale în bani stabilite prin lege,precum și 

 
43,00 

 
43,00 



contribuțiile aferente acestora în unitățile de 
învățământ preuniversitar de stat 
2)Cheltuielile prevăzute la art.104 alin.2, lit.b)-e) 
din Legea educației naționale nr.1/2011 

0 0 

3)Hotărâri judecătorești pentru plata salariilor în 
învățământ preuniversitar de stat 

78,00 78,00 

4)Plata diferențelor la contribuțiile sociale ce sunt 
în sarcina angajatorului, aferente sumelor plătite 
prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca 
obiect acordarea unor drepturi de natură salarială 
personalului din unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat 

 
 

12,00 

 
 

12,00 

5)Finanțarea drepturilor asistenților personali    ai 
persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor 
lunare 

0 
 

0 
 

TOTAL VENITURI:  133,70 133,70 
 
 

CHELTUIELI: 
 

Denumirea indicatorului 
 

Capito
l 

 
Sub- 

capitol 

 
Articol/  
Alineat 

Secțiunea de 
funcționare 

TOTAL 

Secțiunea de 
funcționare 
TRIM.IV. 

Învățământ   din care: 65.02   133,00 133,00 
Învățământ preșcolar  65.02.03.01  19,85 19,85 
  65.02.03.01 10.01.01 11,26 11,26 
  65.02.03.01 10.01.06 - - 
  65.02.03.01 10.03.01 7,51 7,51 
  65.02.03.01 10.03.02 0,03 0,03 
  65.02.03.01 10.03.03 1,05 1,05 
Învățământ primar   65.02.03.02  22,39 22,39 
  65.02.03.02 10.01.01 12,60 12,60 
  65.02.03.02 10.01.11 - - 
  65.02.03.02 10.03.01 8,70 8,70 
  65.02.03.02 10.03.02 0,07 0,07 
  65.02.03.02 10.03.03 1,00 1,00 
  65.02.03.02 10.03.04 0,02 0,02 
Învățământ secundar 
iferior 

  
65.02.04.01 

  
90,76 

 
90,76 

  65.02.04.01 10.01.01 56,28 56,28 
  65.02.04.01 10.01.06 - - 
  65.02.04.01 10.01.11 - - 
  65.02.04.01 10.03.01 26,50 26,50 
  65.02.04.01 10.03.02 0,73 0,73 
  65.02.04.01 10.03.03 7,00 7,00 
  65.02.04.01 10.03.04 0,25 0,25 
Autorit ăți publice și 
acțiuni externe din 
care: 

51.02   0,70 0,70 

Autorități executive  51.02.01.03 20.30.30 0,70 0,70 
TOTAL CHELTUIELI    133,70 133,70 
  
 
 



    
               Art.2. Se aprobă modificarea/repartizarea listei de investiţii aprobată 
pentru anul 2015, în urma repartizării sumei de 60,00 mii lei, pentru finanțarea 
cheltuielilor privind drumurile comunale conform Dispoziției primarului 
nr.281/16.12.2015 cu privire la aprobarea virărilor de credite bugetare în cadrul 
aceluiași capitol.    
 
               Art.3. Prezenta se comunică către Instituţia Prefectului-Judeţul 
Harghita, AJFP Harghita, Primarul comunei Cîrţa d-ul Gabor Tibor şi 
Compartimentul contabil, buget/finanţe, impozite şi taxe locale. 
                                                                    Comuna Cîrţa, la 22 decembrie 2015 
 
               PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                     Contrasemnează:       
                             Gabor Janos                                 Secretar al comunei, 
                                                                                         Karda Melania 
 


