
ROMAN IA
JUDEŢUL BRAŞOV

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAŞ
S tra d a  R epub licii, Nr. 3, 5 0 5 2 0 0 , Tel: 0 0 4 0  2 6 8  211 3 1 3 , F a x : 0 0 4 0  2 6 8  2 1 3  0 2 0  

W e b : w w w .p rim a ria -fa g a ra s .ro , E m a il: s e c re ta ria t@ p rim a ria -fa g a ra s .ro

HOTĂRÂREA nr. 430 
din data de 18 Decembrie 2018

- privind modificarea şi completarea anexei nr.l Ia H.C.L. nr. 414/2018 şi rectificarea 
bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Făgăraş întrunit în şedinţă de îndată,

Având în vedere:
- proiectul de hotărâre,
- raportul nr. 40.295/17.12.2018 al Direcţiei Buget Finanţe si Compartimentul Buget 

EBCIS prin care propune rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2018, aprobat 
de iniţiator,

- adresa nr. BVR_TRZ-13718/17.12.2018 a DGRFP Braşov prin care se comunică 
suplimentarea cu suma de 425,00 mii lei din sumele defalcate din TVA pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul Municipiului Făgăraş, conform Deciziei nr. 
4258/17.12.2018 a D.G.R.F.P. Braşov,

- adresa nr. BVR_TRZ- 13773/17.12.2018 DGRFP Braşov prin care ne comunică 
repartizarea sumei de 2,365 mii lei, pentru plata cheltuielilor curente şi de capital pentru 
anul 2018 conform Moararea Guvernului nr. 977/14.12.2018 prinvind alocarea sumelor din 
Fondul de rezervă bugetara la dispoziţia guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018,

- adresa Consiliului Judeţean Braşov cu nr. 20631/13.12.2018 prin care se comunică 
alocarea sumei de 700,00 mii lei din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale, conform H.C.J. nr. 444/13.12.2018,

- caracterul urgent al sumelor ce se impun a fi rectificate cât şi pentru utilizarea 
efectivă a acestora până la data de 20.12.2018, supunem spre aprobare în şedinţă de îndată în 
data de 18.12.2018,

în conformitate cu prevederile art. 1, art. 4 alin. (1), art. 5, art. 19 alin. (1), ari. 20 
alin. (1), 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;

în conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a), din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, modificată şi completată;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală modificată şi completată;

H O T Ă R Ă Ş T E :

A rt.l. Se aprobă modificarea şi completarea anexei nr. I la H.C.L. nr. 
414/13.12.2018, conform anexei nr.l.

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Fagaras atât la partea de 
venituri cât şi la partea de cheltuieli, conform anexei nr.2.
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Art.3. Se aprobă rectificarea listei sintezei programului de investiţii formular 01, a 
listei obiectivelor de investiţii formular 03 precum şi lista poziţiei C ’Alte cheltuieli de 
investiţii” formular 04 cu finanţare din bugetul local al Municipiului Făgăraş, conform 
anexen nr. 3.

Art.4. Se aprobă rectificarea bugetului centralizat al instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii al Municipiului Făgăraş, 
conform anexei nr.4.

Art.5. Anexele nr. 1,2,3 şi 4 fac parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
Municipiului Făgăraş prin Direcţia Buget Finanţe şi Compartimentul Buget.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ

Hotărârea s-a adoptat cu / /  voturi pentru 
Consilieri în funcţie -  19 . .

Consilieri prezenţi la şedinţa- / /
Se comunică:

Instituţiei Prefectului Braşov
Direcţiei Generală Regională a Fianaţelor Publice Braşov
Serviciului Trezorerie Făgăraş
Primarului Municipiului Făgăraş
Secretarului Municipiului
Direcţiei Buget Finanţe
Colecţie
Afişare

Cod: F - 50

2



Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 430/18.12.2018

Cod
indicator Denumirea indicatori

Influenţe 
Trimestrul IV 

- mii lei -
Total Venituri +1.616,18

04.02 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit +920,48
04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit +920,48
15.02 Taxe pe servicii specifice +2,05
15.02.50 Alte taxe pe servicii specifice +2,05

16.02 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării 
bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

+55,10

16.02.03 Taxe si tarife pentru eliberarea de licenţe si autorizaţii de 
funcţionare

+55,10

30.02 Venituri din proprietate +149,20
30.02.01 Varsaminte din profitul net al regiilor autonome + 149,20
33.02 Venituri din prestări de servicii si alte activitati +407,49
33.02.08 Venituri din prestări de servicii +407,49
36.02 Diverse venituri +25,30

36.02.14 Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul 
procesului de executare silită

+1,60

36.02.50 Alte venituri +23,70
39.02 Venituri din valorificarea unor bunuri +1,96

39.02.07 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului 
privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale

+ 1,96

42.02

42.02.18

Subvenţii de la bugetul de stat +17,56
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii 
către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în 
sănătate

+ 17,56

42.02.18.01
Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii 
către bugetele locale pentru finanţarea aparaturii medicale 
şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate

+ 17,56

43.02 Subvenţii de la alte administraţii +37,04

43.02.20 Alte subvenţii primite de la administraţia centrala pentru 
finanţarea unor activitati

+37,04

Total Cheltuieli +1.616,18
51.02 Autoritati publice si acţiuni externe -218,55
51.02.01 Autoritati executive si legislative -218,55
51.02.01.03 Autorităţi executive -218,55
10 Cheltuieli de personal w 1 +21,73
10.01 Cheltuieli salariale in bani — -- \  +21,73
10.01.01 Salarii de baza sursa de finanţare buget lo</al f\ • i \ -78.27
10.01.01 Salarii de bază sursa excedent buget locali2Q.l$ %: )+100,00O

Bunuri si servicii \ " /  +2,00
20.06 Deplasări detaşări transferări \ +2,00
20.06.01 Deplasări interne detaşări transferări +2,00
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Cod
indicator Denumirea indicatori

Influenţe 
Trimestrul IV 

- mii Iei -
55 Alte transferuri +0,15
55.01 Transferuri interne +0,15
55.01.18 Alte transferuri curente interne +0,15
59 Alte cheltuieli +67,30
59.11 Asociaţii si fundaţii -50,00
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate + 117,30
71 Active nefinanciare -300,00
71.01 Active fixe -300,00
71.01.02 Maşini echipamente şi mijloace de transport -240,00
71.01.30 Alte active fixe -60,00

85 Plaţi efectuate in anii precedenţi si recuperate in anul 
curent

-9,73

85.01.01 Plaţi efectuate in anii precedenţi si recuperate in anul 
curent în secţiunea de funtionare a bugetului local -9,73

55.02 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi +120,00
30 Dobânzi +120,00
30.01 Dobânzi aferente datoriei publice interne + 120,00
30.01.01 Dobânzi aferente datoriei publice interne directe + 120,00
65.02 învăţământ +157,32
65.02.03 Invaţamant primar si preşcolar + 18,92
65.02.03.01 Invatamant preşcolar + 13,92
65.02.03.02 
65.02.04 ”

Invaţamant primar +5,00
învăţământ secundar + 138,40

65.02.04.01 învăţământ secundar inferior +96,25
65.02.04.02 învăţământ secundar superior +42,15
20 Bunuri si servicii + 104,83
20.01 Bunuri si servicii + 111,03
20.01.01 Furnituri de birou +9,00
20.01.02 Materiale pentru curăţenie +6,00
20.01.03 încălzit, Iluminat si forţa motrica -23,50
20.01.04 Apa, canal si salubritate -4,00
20.01.07 Transport (sursa buget local) +106,33
20.01.08 Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet -6,00
20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional +4,00
20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreţinere si funcţionare + 19,20
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar + 12,00

[20.05.30 Alte obiecte de inventar + 12,00
20.13 Pregătire profesională ......A \ -4,70
20.30 Alte cheltuieli /  *  /  . •- \ \ c0 \ -13,50
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ( \ ( ' /vT Uf: ) -13,50
59 Alte cheltuieli \ \ < '■ ¥  j

■ ..«A >. ■ . -■ , *-c f
+47,64

59.01 t->  V—  T . . '  a  / V 'B u rse  ̂ ..... * . w +47,64
71 Active nefinanciare +5,00
71.01 Active fixe +5,00
71.01.01 Construcţii +5,00
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Cod
indicator Denumirea indicatori

Influenţe 
Trimestrul IV 

- mii lei -
85 Plaţi efectuate in anii precedenţi si recuperate in anul 

curent
-0,15

85.01.01 Plaţi efectuate in anii precedenţi si recuperate in anul 
curent în secţiunea de funcţionare a bugetului local

-0,15

66.02 Sanatate -30,98
66.02.06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi -30,98
66.02.06.01 Spitale -30,98
51 Transferuri între unităţi ale administraţiei publice +44,52
51.01 Transferuri curente +25,00

51.01.46 Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea 
cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii

+25,00

51.02 Transferuri de capital + 19,52

51.02.28 Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea 
cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii + 19,52

71 Active nefinanciare -75,50
71.01 Active fixe -75,50
71.01.01 Construcţii -75,50
67.02 Cultura, recreere si religie +398,00
67.02.03 Serivii culturale +29,00
67.02.03.06 Case de cultură + 10,00
67.02.03.12 Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice +19,00
67.02.05 Servicii recreative si sportive +469,00
67.02.05.01 Sport +450,00

67.02.05.03 întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze 
sportive si de agrement

+ 19,00

| 67.02.50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei -100,00
| 20 Bunuri şi servicii -62,00

20.01 Bunuri şi servicii +38,00
20.01.03 încălzit, Iluminat si forţa motrica +5,00
20.01.04 Apa, canal si salubritate +5,00
20.01.09 Materiale şi prestări de servicii + 14,00
20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreţinere si funcţionare + 14,00
20.30 Alte cheltuieli -100,00
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii -100,00
51 Transferuri între unităţi ale administraţiei publice +450,00
51.01 Transferuri curente +450,00
51.01.01 Transferuri către instituţii publice +450,00

58 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 
aferente cadrului financiar 2014-2020

0,00

58.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regiarîgjă-’1'' 
(FEDR) A *

0,00
^ \ *\

[ 58.01.02 Finanţare externă nerambursabilă / /  \ \ '-25,00
58.01.03 Cheltuieli neeligibile V A #  +®,0p
71 Active nefinanciare \  T : .*'• - f f o ,p o
71.01 Active fixe
71.01.02 Maşini, echipamente si mijloace de transport FÎA-+10,00
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Cod
indicator Denumirea indicatori

Influenţe 
Trimestrul IV 

- mii lei -
68.02 Asigurări si asistenta socială +695,20
68.02.05 Asistenta sociala in caz de boli si invalidităţi +550,00
68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de invaliditate +550,00
68.02.15 Prevenirea excluderii sociale +32,00
68.02.15.02 Cantine de ajutor social +32,00

68.02.50 Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei 
sociale

+ 113,20

10 Cheltuieli de personal -  (sursa excedent buget local 2018 
suma de 431,50 mii lei)

+450,00

10.01 Cheltuieli salariale in bani +450,00
10.01.01 Salarii de bază +450,00
20 Bunuri şi servicii + 135,20
20.01 Bunuri şi servicii + 115,20
20.01.03 încălzit, Iluminat si forţa motrica +45,00
20.01.04 Apa, canal si salubritate +7,00
20.01.07 Transport +13,20
20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreţinere si funcţionare +50,00
20.03 Hrana +20,00
20.03.01 Hrana pentru oameni +20,00
57 Asistenţă socială -  sursa buget local 2018 + 100,00
57.02 Ajutoare sociale + 100,00
57.02.01 Ajutoare sociale in numerar + 100,00
59 Alte cheltuieli + 10,00
59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate +10,00
70.02 Locuinţe, servicii si dezvoltare publica +147,15
70.02.06 Iluminat public si electrificări +20,70

70.02.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor si 
dezvoltării comunale

+ 126,45

20 Bunuri si servicii +303,15
20.01
20.01.04 ~

Bunuri si servicii +256,15
Apa, canal si salubritate +89,15

20.01.06 Piese de schimb + 10,00
20.01.09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional +30,00
20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreţinere si funcţionare + 127,00
20.02 Reparaţii curente +37,00
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar + 10,00
20.05.30 Alte obiecte de inventar + 10,00
71 Active nefinanciare -156,00
71.01 Active fixe A ; -î

y  x % *'• \ -156,00
71.01.30 Alte active fixe . v -156,00
74.02 Protecţia mediului j  /  . Vfi +121,00
74.02.05 Salubritate si gestiunea deşeurilor j +121,00
74.02.05.01 Salubritate \  ;• /  +121,00

CV~V>:'-' v•• '" . \J  !Ll 1
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Cod
indicator Denumirea indicatori

Influenţe 
Trimestrul IV 

- mii lei -
20 Bunuri si servicii +121,00
20.30 Alte cheltuieli + 121,00
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii + 121,00
83.02 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare +37,04

83.02.50 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, 
pisciculturii si vânătorii

+37,04

71 Active nefinanciare +37,04
71.01 Active fixe +37,04
71.01.30
84.02

Alte active fixe +37,04
Transporturi +190,00

84.02.03 Transport rutier + 190,00
84.02.03.03 Străzi + 190,00
20 Bunuri si servicii +190,00
20.01 Bunuri si servicii -6,80
20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreţinere si funcţionare -6,80
20.02 Reparaţii curente +196,80

Corespunzător se rectifică şi bugetele următoarelor instituţii subordonate:

1. Grădiniţă cu program săptămânal ”Pinochio” Făgăraş,
2. Şcoala Gimnazilă ”Ovid Densuşianu” Făgăraş,
3. Liceului Tehnologic ”Dr. Ioan Şenchea” Făgăraş,
4. Liceului Teologic ortodox ”C. Brâncoveanu” Făgăraş,
5. Colegiului Naţional "Radu Negru” Făgăraş
6. Clubului Sportiv Municipal Făgăraş,
7. Colegiul Naţional ”D-na Stanca” Făgăraş,
8. Grad inia cu program prelungit ”Voinicelul” Făgăraş,
9. Colegiul ”Aurel Vijoli” Făgăraş,
10. Direcţia de Asitenţă Socială Făgăraş
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Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 430/18.12.2018

Cod
indicator Denumirea indicatori

Influenţe 
Trimestrul IV 

- mii lei -
Total Venituri +3.490,00

04.02 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit +700,00

04.02.04 Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor loale

+700,00

11.02 Sume defalcate din TVA +2.790,00

11.02.02

Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor oraşelor municipiilor 
din care pentru:

+425,00

- Drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu 
handicap grav sau indemnizaţiile lunare

+425,00

11.02.06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale

+2.365,00

Total Cheltuieli +3.490,00
51.02 Autoritati publice si acţiuni externe +860,00
51.02.01 Autoritati executive si legislative +860,00
51.02.01.03 Autorităţi executive +860,00
20 Bunuri si servicii +860,00
20.01 Bunuri si servicii +50,00
20.01.09 Materiale si prestări de servicii +50,00
20.30 Alte cheltuieli +800,00
20.30.09 Executarea silită a creanţelor bugetare +800,00
59 Alte cheltuieli +10,00
59.1 1
66.02 ’

Asociaţii şi fundaţii + 10,00
Sănătate +1.205,00

66.02.06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi +1.205,00
66.02.06.01 Spitale generale + 1.205,00
71 Active nefinanciare + 1.205,00
71.01 Active fixe +1.205,00
71.01.01 Construcţii + 1.205,00
68.02 Asigurări si asistenta socială +425,00
68.02.05 Asistenta sociala in caz de boli si invalidităţi +425,00
68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de invaliditate +425,00
10 Cheltuieli de personal +425,00
10.01 Cheltuieli salariale in bani +425,00
10.01.01 Salarii de bază ; C. +425,00
74.02 Protecţia mediului —;::>v +200,00
74.02.05 Salubritate si gestiunea deşeurilor f  / '{ \  \  yo. • +200,00
74.02.05.01f. ... Salubritate , V  ... v.T

C  { V i v i v +200,00
20 Bunuri si servicii \  ■ +200,00
20.30 Alte cheltuieli \ +200,00
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii +200,00



Cod
indicator Denumirea indicatori

Influenţe 
Trimestrul IV 

- mii lei -
81.02 Combustibili şi energie +100,00
81.02.06 Energie termică + 100,00
40 Subvenţii + 100,00
40.03 Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif + 100,00
84.02 Transporturi +700,00
84.02.03 Transport rutier +700,00
84.02.03.03 Străzi +700,00
20 Bunuri si servicii +700,00
20.01 Bunuri si servicii +700,00
20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreţinere si funcţionare +700,00
20.02 Reparaţii curente +700,00
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Aexa nr.3 la H.C.L nr.430/18.12.2018

Cod
indicator Denumirea obiectivelor de investiţii

Influenţe
Trimestrul

IV
- mii lei -

Total cheltuieli de capital +1.205,00
Lit.e) Alte cheltruieli +1.205,00

Poz.l Lucrări de amenajare Secţie Pediatrie la Spitalul Municipal 
”Dr. A. Tulbure”,

+ 1.205,00
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Anexa nr.4 la H.C.L nr.430/18.12.2018

Cod
indicator Denumirea indicatori

Influenţe
Trimestrul

IV
- mii lei -

Total Venituri +26,57
33.10 Venituri din prestări de servicii si alte activitati +26,57
33.10.05 7 axe si alte venituri in învăţământ +20,92

33.10.14 Contribuţia elevilor si studenţilor pentru internate, cămine 
si cantine

+5,65

Total Cheltuieli +26,57
65.10 învăţământ +26,57
65.10.03 învăţământ preşcolar si primar +26,57
65.10.03.01 învăţământ preşcolar + 5,65
65.10.03.02 învăţământ primar +20,92
10 Cheltuieli de personal +20,92
10.01 Cheltuieli salariale in bani +20,92
10.01.11 Fond aferent plaţii cu ora +20,92
20 Bunuri si servicii +5,65
20.03 Hrana +5,65
20.03.01 Hrana pentru oameni +5,65

Corespunzător se rectifică şi bugetele de venituri proprii ale instituţiilor subordonate 
după cum urmează:

1. Grădiniţă cu program prelungit ''Voinicelul” Făgăraş,
2. Colegiului Naţional ”D-na Stanca” Făgăraş,


