
ROMANIA
«JUDEŢUL BRAŞOV i—tifiLJi ;

CONSILIUL LOCAL FAGARAŞ
Strada Republicii, Nr. 37505200, Tel:'0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020* 

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

PROIECT de HOTĂRÂRE 
din data d e ..................2018

- privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2018 

Consiliul Local al Municipiului Făgăraş întrunit în şedinţă-----------,

Având în vedere:
- proiectul de hotărâre
- raportul în completare nr. 19270/20.06.2018 al Direcţiei Buget Finanţe si 

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

în conformitate cu prevederile art. 1, art. 4 alin. (1), art. 5, art. 19 alin. (1), art. 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;

în temeiul art. 3 (4), art. 16, 17 din Ordinul nr. 5349/2011 privind aprobarea 
Metodologiei de organizare a Programului de „Şcoală după şcoală” modificat şi actualizat; 

în temeiul art. 58 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 actualizată;

H O T Ă R Ă Ş T E :

A rt.I. Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Fagaras la partea de 
cheltuieli, conform anexei nr. 1.

Art.2. 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 Muncipiului Făgăraş, conform 
anexei nr.2.

Art.3. Se aproba rectificarea bugetului centralizat al instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii al Municipiului Făgăraş, 
conform anexei nr.3.

Art.4. Aprobarea rectificării 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 centralizat al instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii al Muncipiului Făgăraş, 
conform anexei nr.4.

Art.5. Anexa nr. 1, 2,3 şi 4 fac parte integrantă la prezenta hotărâre.
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Art.6. Răspunderea exclusivă privind utilizarea, ordonanţarea sumelor, de la art.3 
din anexa nr.3, precum şi aplicarea întocmai a legislaţiei specifice incumbă ordonatorului 
terţiar de credite - Directorul Scolii Gimnaziale ”Ovid Densuşianu” Făgăraş.

Iniţiator
Primar

Gheorghe Sucaciu
r

Vizat de legalitate 
Secretar

Laura Elena Giunca
A
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Direcţia Buget Finanţe 
Compartimentul Buget E.B.C.I.S.
Nr.l9270 /20.06.2018

APROBAT 
PRIMAR, 

Gheorghe Sucaciu

RAPORT la Proiectul de Hotărâre nr.

- privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2018

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, actualizată, a Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
modificată şi completată, a Ordinului nr. 5349/2011 privind aprobarea Metodologiei 
de organizare a Programului de „Şcoală după şcoală” modificat şi actualizat si a Legii 
educaţiei naţionale nr. 1/2011 actualizată;

Având în vedere :
- referatul nr. 18394/08.06.2018 al Cordonatorului de Proiecte al Primăriei 

prin care solicită rectificarea bugetului local cu suma de 16,64 mii lei pentru "Proiect 
nr. 107510 intitulat "Investeşte in tara ta” contract nr. SF692/22.09.2017” 
reprezentând transa II de prefinanţare,

- adresele nr. 3502 şi 3503 din data de 31.05.2018 ale D.G.R.F.P. -  Serviciul 
Teritorial Trezorerie Făgăraş prin care ne comunică încasarea sumei de 0,02 mii lei 
pentru subvenţii pentru ajutorul de încălzire, precum şi sumele încasate pe titlul 85 
”plati efectuate în anii precedenţi şi recuerate în anul curent” astfel: 3,41 mii lei la 
capitolul 51.02 ”Autoritati publice şi acţiuni externe”, 0,54 mii lei la capitolul 54.02 
”Alte servicii publice generale”, 2,17 mii lei la capitolul 65.02 "învăţământ” şi suma 
de 0,18 mii lei la capitolul 67.02 "Cultură recreere şi religie” sume ce trebuie 
rectificare pentru anul 2018,

- adresa nr. 18714-1/14.06.2018 a Şcolii Gimnaziale ”Ovid Densuşianu” 
Făgăraş prin care solicită rectificarea prin suplimentare cu suma de 14,10 mii Iei a 
bugetului de venturi proprii pentru anul 2018,

- adresa nr.5499/31.05.2018 a Spitalului Municipal ”Dr. Aurel Tulbure” 
Făgăraş prin care solicită rectificarea prin suplimentare cu suma de 105,02 mii lei a 
bugetului de venituri proprii şi subvenţii pentru anul 2018, precum si solicitarea nr. 
6320/20.06.2018 cu privire Ia rectificarea listelor obiectivelor de investiţii pe anul 
2018,

- contul de execuţie al bugetului local la data de 31.05.2018 în care se reflectă 
încasări mai mari faţă de bugetul apobat pe anul 2018 la capitolul 39.02 "Venituri din 
valorificarea unor bunuri” cu suma de 51,00 mii lei,

Direcţia Buget Finanţe, Biroul Economic -  Financiar, Compartimentul Buget, 
EBCIS propune:

I. Rectificarea bugetului local al Muncipiului Făgăraş pentru trimestrul 
III anul 2018 astfel:
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Veniturile bugetului local se rectifică după cum urmează:

1) prin suplimentare cu suma de 51,00 mii lei la capitolul 39.02 "Venituri 
din valorificarea unor bunuri” astfel:

- 43,34 mii lei Ia subcapitolul 39.02.03 "Venituri din vanzarea locuinţelor 
construite din fondurile statului”,

- 7,57 mii lei la subcapitolul 39.02.07 "Venituri din vanzarea unor bunuri 
apartinand domeniului privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale**)”,

2) prin suplimentare cu suma de 0,02 mii lei la capitolul 42.02 ” Subvenţii 
de la bugetul de stat” subcapitolul 42.02.34 "Subvenţii pentru acordarea ajutorului 
pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri”,

3) prin suplimentare cu suma de 16,64 mii lei la capitolul 48.02 ”Sume 
primite de la UE/alti donatori in contul plaţilor efectuate si prefinantari aferente 
cadrului financiar 2014-2020” subcapitolul 48.02.02 "Fondul Social European 
(FSE)” paragraf 03 "Prefinanţare"

Cheltuielile bugetului local se rectifică după cum urmează:

1) prin rectificare la capitolul 51.02 "Autoritati publice şi acţiuni externe”
astfel:

a) prin suplimentare cu usma de 3,41 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal 
alineatul 10.01.01 "Salarii de bază”,

b) prin suplimentare cu suma de 2,17 mii lei la titlul 55 "Alte transferuri” 
alineatul 55.02.18 "Alte transferuri curente interne" pentru transferul sumelor ce au 
fost încasate de la unităţile de învăţământ din sursa TVA,

c) prin suplimentare cu suma de 16,64 mii lei la titlul 58 "Proiecte cu finanţare 
din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" alineatul 
58.02.02 "Finanţare externă nerambursabilă" pentru "Proiectul nr. 107510 intitulat 
"Investeşte in tara ta" contract nr. SF692/22.09.2017”

d) prin suplimentare cu suma de 16,07 mii lei la titlul 71 Active nefinanciare 
articolul 71.01 Active fixe alinetatul 71.01.30 Alte active fixe pentru obiectivul din 
lista de investiţii formular 04 - Lista poziţiei C "Alte cheltuieli de investiţii" cu 
finanţare de la bugetul local lit. e) Alte cheltuieli poz. 11 -  ” Aplicaţie software _ 
Managementul Documentelor InfoCef’,

e) prin suplimentare cu suma de 15,41 mii lei la titlul 71 Active nefinanciare 
articolul 71.01 Active fixe alinetatul 71.01.30 Alte active fixe pentru obiectivul din 
lista de investiţii formular 04 - Lista poziţiei C "Alte cheltuieli de investiţii" cu 
finanţare de Ia bugetul local lit. a) Achiziţii imobile poz. 1 Achiziţie imobile”,

f) (sumă cu minus) 3,41 mii lei pentru titlul 85 "Plaţi efectuate in anii 
precedenţi si recuperate in anul curent” alineatul 85.01.01 "Plaţi efectuate in anii 
precedenţi si recuperate in anul curent în secţiunea de funcţionare a bugetului local”,

2) prin rectificare Ia capitolul 54.02 ”AIte servicii publice generale”
subcapitolul 54.02.10 "Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor" după 
cum urmează:

a) prin suplimentare cu suma de 0,54 mii lei titlul 10 Cheltuieli de personal 
alineatul 10.01.01 "Salarii de bază",



b) (sumă cu minus) 0,54 mii lei pentru titlul 85 ”Plati efectuate in anii 
precedenţi si recuperate in anul curent” alineatul 85.01.01 "Plaţi efectuate in anii 
precedenţi si recuperate in anul curent în secţiunea de funcţionare a bugetului local”,

3) prin rectificare Ia capitolul 65.02 "învăţământ” după cum urmează:
a) prin suplimentare cu suma de 19,52 mii lei la subcapitolul 65.02.04 

"învăţământ secundar” paragraful 02 "învăţământ secundar superior” la titlul 71 
Active nefianciare alineatul 71.01.01 Construcţii pentru obiectivul din lista de 
investiţii formular 04 - Lista poziţiei C "Alte cheltuieli de investiţii" cu finanţare de la 
bugetul local lit. e) Alte cheltuieli poz.4 -  Elaborare proiect pentru reabilitare tribuna 
sala de sport a Colegiului National "Radu Negru” Făgăraş,

b) (sumă cu minus) 2,17 mii lei pentru titlul 85 "Plaţi efectuate in anii 
precedenţi si recuperate in anul curent” alineatul 85.01.01 "Plaţi efectuate in anii 
precedenţi si recuperate in anul curent în secţiunea de funcţionare a bugetului local”

4) prin rectificare la capitolul 67.02 "Cultură recreere şi religie”
subcapitolul 67.0.2.03 Servicii culturale paragraful 02 "Biblioteci publice comunale, 
orăşeneşti, municipale” după cum urmează:

a) prin suplimentare cu suma de 0,18 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal 
alineatul 10.01.01 "Salarii de bază”,

b) (sumă cu minus) 0,18 mii lei pentru titlul 85 "Plaţi efectuate in anii 
precedenţi si recuperate in anul curent” alineatul 85.01.01 "Plaţi efectuate in anii 
precedenţi si recuperate in anul curent în secţiunea de funcţionare a bugetului local”

5) prin rectificare Ia capitolul 68.02 "Asigurări şi asistenţă socială”
subcapitolul 68.02.15 Prevenirea excluderii sociale paragraful 01 Ajutor social titlul 
57 Asisitenţă socială alineatul 57.01.01 "Ajutoare sociale în numerar”, cu suma de 
0,02 mii lei pentru plata ajutorului de încălzire a locuinţei cu lemne, cărbuni, 
combustibili petrolieri

II. 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 după cum 
urmează:

1) prin suplimentare cu suma de 15,41 mii lei de Ia capitolul 51.02 
"Autoritati publice şi acţiuni externe” lit. a) Achiziţii imobile poz. 1 -  ” Achiziţie 
imobile”,

2) prin suplimentare cu suma de 16,07 mii lei de la capitolul 51.02 
"Autoritati publice şi acţiuni externe” lit. e) Alte cheltuieli poz. 11 -  ” Aplicaţie 
software - Managementul Documentelor InfoCet”,

3) prin suplimentre cu suma de 19,52 mii lei la capitolul 65.02 
"învăţământ” lit.e) Alte cheltuieli poz.4 -  Elaborare proiect pentru reabilitare tribuna 
sala de sport a Colegiului National "Radu Negru” Făgăraş,

III. Rectificarea bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii al Municipiului Făgăraş pentru 
trimestrul III anul 2018 astfel:

Veniturile bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii se rectifică după cum urmează:



1) prin suplimentare cu suma de 14,10 mii Iei la capitolul 33.10 ”Venituri 
din prestări de servicii şi alte activităţi” subcapitolul 05 ”Taxe şi alte venituri în 
învăţământ”,

Cheltuielile bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii se rectifică după cum urmează:

1) prin rectificare Ia capitolul 65.10 ”învăţământ” subcapitolul 03 paragraf 
02 ”învatamânt primar” pentru Şcoala Gimnazială ”Ovid Densuşianu” Făgăraş după 
cum urmează:

a) prin suplimentare cu suma de 14,00 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de personal 
alineatul 10.01.11 ”Fond aferent plăţii cu ora” cu suma de 13,70 mii lei respectiv 
alineatul 10.01.07 ”Contrubutia asiguratorie pentru muncă” cu suma de 0,30 mii lei,

b) prin suplimentare cu suma de 0,10 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii 
alineatul 20.01.30 ”Alte bunuri si servicii pentru întreţinere si funcţionare”,

2) prin rectificare la capitolul 66.10 ”Sănătate” subcapitolul 66.10.06 
"Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi” paragraf 01 "Spitale generale” după 
cum urmează:

a) prin suplimentare cu suma de 101,73 mii lei la titlul 10 Cheltuieli de 
personal alineatul 10.01.01 "Salarii de bază,

b) prin suplimentare cu suma de 3,29 mii lei la titlul 20 Bunuri şi servicii 
alineatul 20.01.03 ” încălzit, Iluminat si forţa motrica”,

c) (sumă cu minus) 105,02 mii lei pentru titlul 85 "Plaţi efectuate in anii 
precedenţi si recuperate in anul curent” alineatul 85.01.01 "Plaţi efectuate in anii 
precedenţi si recuperate in anul curent în secţiunea de funcţionare a bugetului local”

d) prin rectificare cu suma de 135,63 mii lei la titlul 71 Active fixe prin 
diminuare de la alineatul 71.01.02 Maşini echipamente şi mijloace de transport si 
suplimentare la alineatul 71.01.01 Construcţii,

IV. Rectificarea listei sintezei programului de investiţii formular 01, a 
listei obiectivelor de investiţii formular 03 precum şi lista poziţiei C”AIte 
cheltuieli de investiţii” formular 04 cu finanţare din bugetul centralizat al 
instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 
proprii al Municipiului Făgăraş pentru trimestrul III anul 2018 astfel:

1) prin rectificare Ia capitolul 66.10 ”Sănătate” cu suma de 63,27 mii lei 
după cum urmează:

Lit.b) Dotări independente 2.109,76 +63,27 +2173,03
1 Histeroscop 48,92 +73,35 122,27
2 Colposcop 32,32 +6,37 38,69
3 Masa examinare ginecologica 22,00 +7,22 29,22
4 Incubator pentru transport 69,98 -12,11 57,87
5 Analizor transcutanat de bilirubina 11,54 +10,19 21,73
6 Turn complet pentru artroscopie 316,07 +59,48 375,55
7 Instalaţie flux laminar 914,93 0 914,93
8 Dermatoscop 7,67 +3,58 11,25

9 Monitor de funcţii vitale gaze 
anestezice 31,29

0
31,29

10 Vaporizoare Drager pentru sevofluran 14,85 0 14,85



11 Aparat ventilaţie mecanica 71,00 +79,52 150,52
12 Maşina de spalat instrumentar 48,90 0 48,90
13 Electrocauter 31,39 -5,44 25,95
14 Aspirator chirurgical 5,40 +5,69 11,09
15 Lampa UV 7,92 +7,68 15,60

16 Autoutilitară Dacia Logan 7 locuri- 
transport dializa 135,78 0 135,78

17 Aparat de hemodializa 67,67 0 67,67

18 Aparat automat imunologie +markeri 
viraki+hormoni+torch 15,48 -15,48 0

19 Analizor microbiologic -antibiograma 
si antifungigrama 155,26 -155,26 0

20 Etuva pentru sterilizare cu aer cald 3,64 +0,35 3,99
21 Electrocardiograf 4,10 +5,71 9,81
22 Pulsoximetru copii 5,45 +0,87 6,32
23 Aparat dezgheţat plasma (pt.UTS) 21,50 -8,45 13,05
24 Linie pentru micrometoda (pt.UTS) 29,16 0 29,16
25 Maşina de curatat cartofi 4,14 0 4,14
26 Hoher EKG 17,50 0 17,50
27 Electrocatdiograf cu 12 canale 10,66 0 10,66
28 Termostat de laborator 5,24 0 5,24

Lit.e) Alte cheltuieli 237,33 -63,27 174,06
1 Lucrări de amenajare laborator 237,33 -63,27 174,06

Total General 2.347,09 o 2.347,09

Urmare a celor mai sus enunţate, supunem spre aprobare Consiliului 
Local al Municipiului Făgăraş proiectul de hotărâre cu următoarele articole:

1. Aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Fagaras, conform 
anexei nr. 1.

2. Aprobarea rectificării 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 Muncipiului Făgăraş, conform 
anexei nr.2.

3. Aprobarea rectificării bugetului centralizat al instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii al Municipiului Făgăraş, 
conform anexei nr.3.

4. Aprobarea rectificării 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 centralizat al instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii al Muncipiului Făgăraş, 
conform anexei nr.4.



5. Răspunderea exclusivă privind utilizarea, ordonanţarea sumelor, de la art.3 
din anexa nr.3, precum şi aplicarea întocmai a legislaţiei specifice incumbă 
ordonatorului terţiar de credite - Directorul Şcoala Gimnazială ”Ovid Densuşianu” 
Făgăraş.

j  Director Buget Finanţe 
Ec. Daniel Ludu

întocmit,
Compartiment Bug 

Ec. Adrian Liviu



Anexa nr. 1 la HCL nr. 72018

Cod
indicator Denumirea indicatori

Influenţe 
Trimestrul III 

- mii lei -
Total Venituri +67,66

39.02 Venituri din valorificarea unor bunuri +51,00

39.02.03 Venituri din vanzarea locuinţelor construite din fondurile 
statului +43,43

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

+7,57

42.02 Subvenţii de la bugetul de stat +0,02

42.02.34 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea 
locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri +0,02

48.02
Sume primite de la UE/alti donatori in contul plaţilor 
efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 
2014-2020

+16,64

48.02.02 Fondul Social European (FSE) +16,64
48.02.02.03 Prefinanţare +16,64

Total Cheltuieli +67,66
51.02 Autorităţi publice şi acţiuni externe +50,29
51.02.01 Autorităţi executive şi legislative +50,29
51.02.01.03 Autorităţi executive +50,29
10 Cheltuieli de personal +3,41
10.01 Cheltuieli salariale in bani +3,41
10.01.01 Salarii de bază +3,41
55 Alte transferuri +2,17
55.01 Transferuri curente +2,17
55.01.18 Alte transferuri curente interne +2,17

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

+16,64

58.02 Programe din Fondul Social European (FSE) +16,64
58.02.02 Finanţare externă nerambursabilă +16,64
71 Active nefinanciare +31,48
71.01 Active fixe +31,48
71.01.01 Construcţii +15,41
71.01.30 Alte active fixe +16,07

85 Plaţi efectuate in anii precedenţi si recuperate in anul 
curent

-3,41

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

-3,41

54.02 Alte servicii publice generale 0,00
54.02.10 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 0,00
10 Cheltuieli de personal +0,54
10.01 Cheltuieli salariale in bani +0,54
10.01.01 Salarii de bază +0,54



Cod
indicator Denumirea indicatori

Influenţe 
Trimestrul III 

- mii lei -

85 Plaţi efectuate in anii precedenţi si recuperate in anul 
curent

-0,54

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

-0,54

65.02 învăţământ +17,35
65.02.04 învăţământ secundar +19,52
65.02.04.02 învăţământ secundar superior +19,52
71 Active nefinanciare +19,52
71.01 Active fixe +19,52
71.01.01 Construcţii +19,52

85 Plaţi efectuate in anii precedenţi si recuperate in anul 
curent

-2,17

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

-2,17

67.02 Cultură recreere şi religie 0,00
67.02.03 Servicii culturale 0,00
67.02.03.02 Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale 0,00
10 Cheltuieli de personal +0,18
10.01 Cheltuieli salariale in bani +0,18
10.01.01 Salarii de bază +0,18

85 Plaţi efectuate in anii precedenţi si recuperate in anul 
curent

-0,18

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

-0,18

68.02 Asigurări şi asistenţă socială +0,02
68.02.15 Prevenirea excluderii sociale +0,02
68.02.15.01 Ajutor social +0,02
57 Asisitenţă socială +0,02
57.01 Ajutoare sociale +0,02
57.01.01 Ajutoare sociale în numerar +0,02

Se rectifică corespunzător şi bugetul de cheltuieli al Serviciului Public de Asistenţă 
Socială Făgăraş cu suma de 0,02 mii lei



Anexa nr.2 la H.C.L nr. .720 1 8

Cod
indicator Denumirea obiectivelor de investiţii

Influenţe
Trimestrul

III
- mii lei -

Total cheltuieli de capital +51,00
51.02 Autorităţi publice şi acţiuni externe +31,48
Lit. a) Achiziţii imobile +15,41

Poz. 1 Achiziţie imobile +15,41
Lit.e) Alte cheltuieli +16,07

Poz. 11 Aplicaţie software - Managementul Documentelor InfoCet +16,07
65.02 învăţământ +19,52
Lit. e) Alte cheltuieli +19,52

Poz.4 Elaborare proiect pentru reabilitare tribuna sala de sport a 
Colegiului National ”Radu Negru” Făgăraş +19,52



Anexa nr. 3 la HCL nr. 72018

Cod
indicator Denumirea indicatori

Influenţe 
Trimestrul III 

- mii lei -
Total venituri +14,10

33.10 Venituri din prestări de servicii si alte activitati +14,10
33.10.05 Taxe si alte venituri in învăţământ +14,10

Total Cheltuieli +14,10
65.10 învăţământ +14,10
65.10.03 învăţământ preşcolar şi primar +14,10
65.10.03.02 învăţământ primar +14,10
10 Cheltuieli de personal +14,00
10.01 Cheltuieli salariale în bani +13,70
10.01.11 Fond aferent plăţii cu ora +13,70
10.03 Contribuţii +0,30
10.03.07 Contribuţia asiguratorie pentru muncă +0,30
20 Bunuri si servicii +0,10
20.01 Bunuri si servicii +0,10
20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreţinere si funcţionare +0,10
66.10 Sănătate +105,02
66.10.06 Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi +105,02
66.10.06.01 Spitale generale +105,02
10 Cheltuieli de personal +101,73
10.01 Cheltuieli salariale în bani +101,73
10.01.01 Salarii de baza +101,73
20 Bunuri si servicii +3,29
20.01 Bunuri si servicii +3,29
20.01.03 încălzit, iluminat si forţa motrica +3,29
71 Active nefinanciare 0,00
71.01 Active fixe 0,00
71.01.01 Construcţii -63,27
71.01.02 Msini echipamente şi mijloace de transport +63,27

85 Plaţi efectuate in anii precedenţi si recuperate in anul 
curent

-105,02

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

-105,02

Corespunzător se rectifică prin suplimentare şi bugetul de venituri proprii al 
următoarelor instituţii subordonate:

1. Şcoala Gimnazială ”Ovid Densusianu” Făgăraş cu suma de 14,10 mii Iei,
2. Spitalul Municipal ”Dr. Aurel Tulbure” Făgăraş.



Anexa nr.4 la H.C.L nr. 72018

Cod
indicator Denumirea obiectivelor de investiţii

Influenţe
Trimestrul

III
- mii lei -

Total cheltuieli de capital 0,00
66.10 Sănătate 0,00
Lit.b) Dotări independente +63,27

Poz.l Histeroscop +73,35
Poz.2 Colposcop +6,37
Poz.3 Masa examinare ginecologica +7,22
Poz.4 Incubator pentru transport -12,11
Poz.5 Analizor transcutanat de bilirubina +10,19
Poz.6 Turn complet pentru artroscopie +59,48
Poz.8 Dermatoscop +3,58

Poz.l 1 Aparat ventilaţie mecanica +79,52
Poz.13 Electrocauter -5,44
Poz.l 4 Aspirator chirurgical +5,69
Poz.l 5 Lampa UV +7,68

Poz. 18 Aparat automat imunologie +markeri viraki+hormoni+torch -15,48

Poz.l 9 Analizor microbiologic -antibiograma si antifungigrama -155,26
Poz.20 Etuva pentru sterilizare cu aer cald +0,35
Poz.21 Electrocardiograf +5,71
Poz.22 Pulsoximetru copii +0,87
Poz.23 Aparat dezgheţat plasma (pt.UTS) -8,45

Lit.e) Alte cheltuieli -63,27
Poz.l Lucrări de amenajare laborator -63,27

Corespunzător se rectifică şi lista de investiţii a Spitalul Municipal ”Dr. Aurel 
Tulbure” Făgăraş.
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Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 
Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

Referat nrA$r?.%. din 08.06.2018

privind rectificarea, în consecinţă, a bugetului local cu suma de 16.638,03 lei, reprezentând 
tranşa a doua de prefinanţare în cadrul proiectului ”Investeşte în tara ta ”, în care municipiului 
Făgăraş are calitatea de partener în cadrul apelului de proiecte POCU 2014-2020 Axa 3, 
Obiectivul specific 3.7. Creşterea ocupării prin susţinerea intreprinderilor cu profil nonagricol 
din zona urbană, Diaspora Start Un.

Nr. crt. Funcţia şi atribuţia Numele şi prenumele Data Semnătura

1 Coordonator P1 Nemeş Vintilă Elena 08.06.2018

http://www.primaria-fagaras.ro
mailto:secretariat@primaria-fagaras.ro


MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Agenţia N aţională de 
A dm in istrare Fiscală RO M Â N IA

1918*20181 sărbătorim  Îm preună

VANAF
Krcctii (kfltoiw» aftv^^WSc*.-Ba**

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice BRAŞOV 
Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică 

Serviciul Teritorial Trezorerie Făgăraş 
Nr. A.N.S.P.D.C.P. - 20008

Jud. BRAŞOV, loc. FAGARAS 
Str. B-dul Unirii BI.6, Nr.6, Et.2 
T e l: 0268 213294, 0268 211362 
Fax: 0268 211362

Nr. 3503 /31.05.2018

Către,
Municipiul Fagaras

Referitor : Plaţi efectuate in anii prcedenti si recuperate in anul curent

Ca urmare a verificării Plaţilor efectuate in anii prcedenti si recuperate in anul curent, 
din contul de execuţie al bugetului local s-a constatat ca plăţile efectuate in anii prcedenti si 
recuperate in anul curent, cont 24A5100008500004384419 in suma de 6.910,00 lei, cont 
24A5400008500004384419 in suma de 1.080,00 lei, cont 24A6500008500004384419 in suma de 
2.173,00 lei, 24A6700008500004384419 in suma de 360,00 lei, la data de 31.05.2018 depasesc 
prevederile bugetare.

Va rugam sa luaţi masuri de modificare a prevederilor bugetare astfel incat suma 
menţionate mai sus sa fie aprobate in bugetul local pe anul 2018.

Va mulţumim pentru colaborare,

Sef Serviciu.
îlicia/Lazea

Sef birt 
Ec.Luima Bica

întocmit, 
Rohan Roxana

O r

www.anaf.ro
Email: T rezor. AFPMFagaras. BV@anaf. ro

http://www.anaf.ro


MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEr
JMAF

Direcţia Generală Regională 
a Finanţelor Publice - Braşov

A genţia N aţională de A dm inistrare Fiscală
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice

BRAŞOV

Jud. Braşov, mun. Făgăraş 
Str. B-dul Unirii,nr.6,bl.6,etaj 2 
T e l: 0268 213294,0268 211362 
Fax: 0268 211362

Serviciul Teritorial Trezorerie Făgăraş

Nr. 3502/31.05.2018

Către,
Municipiul Fagaras

Referitor : Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuinţei cu 
lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

Ca urmare a verificării Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea 
locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, din contul de execuţie al bugetului local s-a 
constatat ca Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, 
combustibili petrolieri cont 21A4234004384419 in suma de 228,00 lei la data de 31.05.2018 
depăşeşte prevederile bugetare. '

Va rugam sa luaţi masuri de modificare a prevederilor bugetare astfel incat suma 
menţionate mai sus sa fie aprobate in bugetul local pe anul 2018.

Va mulţumim pentru colaborare,

Email: Trezor.AFPMFagaras@mfinante.ro

mailto:Trezor.AFPMFagaras@mfinante.ro


f i r
BRAŞOV

ŞCOALA GIMNAZIALA„OVID DENSUSIANU 
F A G A R A S

MINISTERUL
ED U CA ŢIEI
NAŢIONALE

C.U.I. 29438298 

CĂTRE,

U.A.T. MUN.FAGARAS

IN ATENTIA ORDONATORULUI PRINCIPAL DE CREDITE,

f

W « - V  j MUNICIPIUL FAGARAŞ

CL L /sotr?
Iz iu a -Z i-L u n a  _ £ £ .  Anul*3”̂

DIRECŢIA BUGET-FINANTE

PRIMAR, GHEORGHE SUCACIU 

(completare la adresa nr.18714/12.06.2018

Prin prezenta va rugam sa ne suplimentaţi bugetul de venituri proprii-invatamant 
primar-sursa E cu suma de 14100 lei astfel: t /

VENITURI -CAP.33.10.05

14100.00 LEI -TAXE SI ALTE VENITURI IN INVATAMANT ' 

CHELTUIELI-CAP.65.03.02.

13700.00 LEI-10.01.11-FOND AFERENT PLAŢII CU ORA

300.00 LEI -10.03.07.-CONTRIBUTIE ASIGURĂTORIE PENTRU MUNCA

100.00 LEI- 20.01.30.-ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU ÎNTREŢINERE SI 
FUNCŢIONARE

Suma de 14100,00 lei pentru care solicitam suplimentarea bugetului reprezintă 
drepturi salariale pentru personalul didactic din ciclul primar care fac parte din proiectul

"Şcoala după scoala"Suma încasata este aferenta lunii mai 2018 reprezentând plata 
drepturilor salariale pentru aceasta luna.



U.A.T.MUNICIPIUL FAGARAS
SPITALUL MUNICIPAL “DR.AUREL TULBURE”FAGARAS
Str.Ghioceilor nr.l, Fagaras, Jud.Brasov,505200 
T e l: 0268/212521,2,3,4,; Fax : 0268/211665 
W eb: www.spitalulfagaras.ro 
E-mail : secretariat@spitalulfagaras.ro

Nr. 5499 din 31.05.2018 Ordonator principal de credite

Către

M U NIC IP IU L FĂG ĂR AŞ

Mr I  T

Ziua j £  Luna

ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE 
MUNICIPIUL FAGARAS 

DIRECŢIA BUGET-FINANTE 
BIROU-ECONOMIC-FINANCIAR

Prin prezenta , va propunem modificarea bugetului de venituri si 
cheltuieli pentru TR1M.JU2018 conform contului de execuţie emis de unitatea de trezorerie a 
MUN.FAGARAS Ia data de 31.05.2018. Prin încasarea sumei de 105.021,00 lei de la Titlul XIX 
Plaţi efectuate in anii precedenţi si recuperate in anul curent- cod 850000 (101.727,00 lei reprezintă 
recuperare concedii de boala aferente anilor precedenţi si 3.294,00 Iei recuperare energie termica, 
gaz metan si energie electrica de la spatiile închiriate in cadrul instituţiei noastre) bugetul de venituri 
si cheltuieli se modifica astfel:

a)- La CAP.CHELTUIELI-TRIM.tf/TITLUL I -“CHELTUIELI DE PERSONAL* 
propunem următoarele modificare:

se adauga la:
-art.bug.10.01.01 -salarii de baza - +101.730,00 lei

b)- La CAP.CHELTUIELI-TRIM.j// TITLUL / / - “BUNURI SI SERVICII” propunem următoarea modificare :
se adauga ia:

-art.bug.20.01.03 - încălzit,iluminat si forţa motrica - +3.290,00 lei

c) - La CAP.CHELTUIELI-TRIM^jf -TITLUL XIX -Plaţi efectuate in anii precedenţi si recuperate in anul 
curent-propunem următoarea modificare; 

se scade suma de 105.020,00 lei de la :
-artbug.85.01.01 -plaţi efectuate in anii precedenţi si recuperate in anul curent - - 105.020,00 lei

Cerem aceasta modificare pentru a corecta bugetul de venituri si cheltuieli cu datele existente in contul de execuţie
emis Ia 31.05.2018.

http://www.spitalulfagaras.ro
mailto:secretariat@spitalulfagaras.ro


CONT DE EXECUŢIE BUGETARA
LA DATA: 31-MAY-18

Cod Fiscal IP : 4384419 Denumire IP : MUNICIPIUL FAGARAS
Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administraţie locala)

^ i h â i c â t o r ^

'• * -t î

1 
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. 

a 
“ I
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■ i ■- m >1» - u *îă  -• ■- wr - • * .C l.isificatie  E conom ica D escriere

‘ • -* . ' t - . * • - •* '  ̂—

E x ecu ţie  C u m u la t

V enit A  - Integral de la buget 031800 Im pozitul pe veniturile din transferul 
proprietă ţilor im obiliare din patrim oniul 
personal

14,865.50

V enit A  - Integral de la buget 040100 Cote defalcate din im pozitul pe venit(se scad) 5,156,462.46

V enit A  - Integral de la buget 040400 Sum e alocate din  cotele defalcate din im pozitul 
pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

4 ,789,562.37

V enit A  - Integral de la buget 070101 Im pozit pe clădiri de la  persoane fizice 1,599,595.14

V enit A  - Integral de la buget 070102 Im pozit si taxa pe clădiri de la persoane ju rid ice 2,061,591.45

V enit A  - Integral de la buget 070201 Im pozit pe terenuri de la persoane fizice 575,952.29

V enit A  - Integral de la buget 070202 Im pozit si taxa pe teren de la persoane ju rid ice 383,277.62

V enit A  - Integral de la buget 070203 Im pozit pe terenul din extravilan 51,241.00

V enit A  - Integral de la buget 070300 Taxe jud ic ia re  de tim bru si alte taxe de tim bru 225,160.90

V enit A  - Integral de la buget 075000 A lte im pozite si taxe pe proprietate 85,131.32

V enit A  - Integral de la buget 110200 Sum e defalcate din taxa pe valoarea adaugata 
pentru finanţarea cheltu ielilor descentralizate la 
nivelul com unelor, oraşelor, m unicipiilor, 
sectoarelor si M unicipiului B ucureşti (se scad)

2 ,927,090.00

V enit A  - Integral de la buget 150100 Im pozit pe spectacole 2,190.69

V enit A  - Integral de la buget 155000 A lte taxe pe servicii specifice 2,962.00



V enit A  - Integral de la buget 160201 Im pozit pe m ijloacele de transport deţinute de 
persoane fizice

1,066,933.09

V enit A  - Integral de la  buget 160202 Im pozit pe m ijloacele de transport deţinute de 
persoane jurid ice

328,354.47

V enit A  - Integral de la buget 160300 Taxe si tarife pentru eliberarea de licenţe si 
autorizaţii de funcţionare

97,108.70

V enit A  - Integral de la buget 165000 A lte taxe pe utilizarea bunurilor, au torizarea 
utilizării bunurilor sau pe desfăşurare de 
activitati

4,956.92

V enit A  - Integral de la buget 185000 A lte im pozite si taxe 30,290.20

V enit A  - Integral de la buget 300530 A lte venituri din concesiuni si inchirieri de 
către instituţiile publice

396,154.09

V enit A  - Integral de la buget 330800 V enituri din prestări de servicii 531,330.00

V enit A  - Integral de la buget 331000 C ontribuţia părinţilor sau susţinătorilor legali 
pentru întreţinerea copiilor in crese

17,972.40

V enit A  - Integral de la buget 331200 C ontribuţia persoanelor beneficiare ale 
cantinelor de ajutor social

1,220.00

V enit A  - Integral de la buget 332400 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 290.00

V enit A  - Integral de la buget 332800 V enituri din recuperarea cheltuielilor de 
judecata, im putaţii si despăgubiri

3,040.20

V enit A  - Integral de la buget 340200 Taxe extrajudiciare de tim bru 2,066.58

V enit A  - Integral de la buget 345000 A lte venituri din taxe adm inistrative, eliberări 
perm ise

3,200.00

V enit A  - Integral de la buget 350102 V enituri din amenzi si alte sancţiuni aplicate de 
către alte instituţii de specialitate

500,418.18

V enit A  - Integral de la buget 365000 A lte venituri i 102,378.66

V enit A  - Integral de la buget 370100 D onaţii si sponsorizări & râ y p ţf  60,000.00

V enit A  - Integral de la buget 390300 V enituri din vanzarea locuinţelor construite din 
fondurile statului j g r  y -

52,148.96

r o .
V enit A  - Integral de la buget 390700 V enituri din vanzarea unor bunuri apartinand 

dom eniului privat al statului sau al unităţilor 
adm inistrativ-teritoriale

o

H
s 

■

7>573'43

V enit A  - Integral de la buget 401400 Sum e din excedentul bugetului local utilizate 
pentru finanţarea cheltu ielilor secţiunii de 
dezvoltare

5,112,333.82

Venit A  - Integral de la buget 423400 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru 
incalzirea locuinţei cu lem ne, cărbuni, 
com bustibili petrolieri

, . 228.00

V enit A  - Integral de la buget 480203 Prefinantare 69,739.66



/TURA
ie ESH Număr 350

ita  08.05.2018 Scadent la 31.05.1DT8 _7 l
BUN Dfci PLATA1

Client

.. ESHIEL DESIGN S.R.L.

,IF R018974428 RC J08/2040/2006

TVA la încasare

^
MUNICnSiL F^GARA§

™  BRH£s
GIF 4384419

RON-

Capital soc. 500 RON JUD. BRAŞOV, MUN. FAGARAS, STR. REPUBLICII, NR.3
BRAŞOV str. PARAULUI nr. 38 bl. A14 sc. A ap. 12 jud.
BRAŞOV
Banca ING BANK ROMANIA 
IBAN R008INGB0000999905504353

Banca TREZORERIA BRAŞOV 
IBAN R010TREZ1315069XXX014311 
Tel. 0766256690

Nr. crt. Denumire produse/servicii UM Cantitate Preţ unitar Valoare TVA (19%)

1 ELABORARE PROIECT PENTRU REABILITARE 
TRIBUNA-SALA SPORT a Colegiului National" Radu Negru" 
Fagaras, in vederea obţinerii avizului la incendiu pentru 
securitate, cf. contr. 24454/24.08.2017(35/24.08.2017)

BC 1.000 16 400.0000 16 400.00 3116.00

Prezenta factura are valoare de contract daca intre parti nu exista un acord scris. Pentru nerespectarea termenului de plata se percep penalitati 
de 0,5% pentru flecare zi de întârziere. Totalul penalităţilor de intarziere poate depăşi cuantumul sumei asupra careia sunt calculate. Factura 
si condiţiile de plata au fost acceptate de beneficiar. ___________________________________________ ________

Emis de Date privind expediţia 16 400.00 3116.00
RADU LUCIAN 
DUMITRU 
CI: BV 740548

Numele delegatului: Sucaciu Gheorghe 
C.l. seria: nr: eliberat de:
Mijlocul de transport: BV-25-ELR 
Expedierea s-a efectuat la data: 08.05.2018 Total 19 516.00

fe u MxjA .



VIZAT

16556/22.05.2018

Referat

Subsemnatul Moruz Marius Constantin, consilier al Primăriei Municipiului 
Fagaras in cadrul Compartimentului Tehnologia Informaţiei (IT), solicit plata facturii 
ataşate acestui referat in valoare de 16065 lei. Factura reprezintă contravaloarea 
Servicii conform contractului nr. 31480 din data 19.10.2017 cuprinzând următoarele 
servicii:

PRIMAR A  \
SUCACIU GHEORGHEd -

*" A  %  
'  \ <

1. Aplicaţie de Management a Documentelor InfoCet -  licenţa pentru 80 de utilizatori

Va mulţumesc.



| MUN FĂ GÂRĂS
j N r I

ROMANIA/MINISTERUL SANATATII 2 c  '  „ J
DIRECŢIA DE SANATATE PUBLICA BRAŞOV & ă = — L u n a _ r b A n u l_ _ Z |
SPITALUL MUNICIPAL “DR.AUREL TULBURE”FAGARAS '  "---- -
Str.Ghioceilornr.l, Fagaras, Jud.Brasov,505200 
T el: 0268/212521,2,3,4,; Fax : 0268/211665 
Web : www.spitalulfagaras.ro 
E-mail: secretariat@spitalulfagaras.ro 
Nr. Q g p i  20.06.2018

Confîrmare/angaj are

Ordonator de credite 
Sucaciu Gheorghe

Către
PRIMĂRIA MUN.FAGARAS

Prin prezenta adresa va rugam sa aprobaţi rectificarea listei de dotări efectuate din surse 

proprii -  excedent, lista aprobata prin HCL nr. 39/16.02.2018.

Menţionam ca rectificarea solicitata are aprobarea Consiliului de Administraţie din data de 

18.06.2018.

Anexam copii după rectificarea propusa si Hotararea Consiliului de administraţie din data 

de 18.06.2018.

Va mulţumim.

Cu deosebita consideraţie,

MANAGER, 
DR. BELDESCU

% /  
U M w mNA LILIAN

DIR. FIN-CONT.,
EC.TIMBOIU FLORENTINA PERSIDA

http://www.spitalulfagaras.ro
mailto:secretariat@spitalulfagaras.ro


SPITALUL MUNICIPAL DR. AUREL TULBURE FAGARAS 
C U I: 4384389 
NR. 5995/13,06,2018

Lista de dotări 2018 din venituri proprii - execedent
mii lei

A P A R A T U R A  M E D IC A L A  
M IJ L O A C E  F IXE

c an tit
a te

Valoare
in iţia la

estim ata

d ife ren te

+ / -
Rectificare la 

20,06,2018
BLOC ALIMENTAR

1 Maşina curatat cartofi 4.14 0.00 4.14
SECŢIA OBSTRETICA-GINECOLOGIE

1 Histeroscop 1 48.92 73.35 122.27
2 Colposcop 1 32.32 6.37 38.69
3 masa examinare ginecologica 1 22.00 7.22 29.22

SECŢIA NEONATOLOGIE

1 incubator pentru transport 1 69.98 -12.11 57.87
2 analizor transcutanat de bilirubina 1 11.54 10.19 21.73

SECŢIA ORTOPEDIE
1 turn complet pentru artroscopie 1 316.07 59.48 375.55
2 instalaţie flux laminar 1 914.93 0.00 914.93

SECŢIA DERMATO-VENERICE
1 Dermatoscop 1 7.67 3.58 11.25

ATI

1 monitor de funcţii vitale gaze anestezice 1 31.29 0.00 31.29
2 vaporizoare Drager pentru sevofluran 2 14.85 0.00 14.85
1 aparat ventilaţie mecanica 1 71.00 79.52 150.52

BLOC OPERATOR
1 maşina de spalat instrumentar 1 48.90 0.00 48.90
2 electrocauter 1 31.39 -5.44 25.95
3 aspirator chirurgical 2 5.40 5.69 11.09
4 lampa UV 2 5.40 5.00 10.40

SECŢIA DIALIZA

1 autoturism Dacia Lodgy,diesel 7 locuri-transport dializa 2 135.78 0.00 135.78
2 aparat de hemodializa 3 67.67 0.00 67.67

LABORATOR
1 aparat automat imunologie +markeri viraki+hormoni+torch 1 15.48 -15.48 0.00
2 analizor microbiologie -antibiograma si antifungigrama 1 155.26 -155.26 0.00

STERILIZARE

1 Etuva ptsterilizare cu aer cald 1 3.64 0.35 3.99
SECŢIA PEDIATRIE

1 Electrocardiograf 1 4.10 5.71 9.81
2 Pulsoximetru copii 1 5.45 0.87 6.32
3 lampa UV 1 2.52 2.68 5.20

UNITATEA DE TRANSFUZII SANGUINE
1 aparat dezgheţat plasma (pt.UTS) 1 21.50 -8.45 13.05
2 inie pentru micrometoda (pt.UTS) 1 29.16 0.00 29.16

COMPARTIMENT CARDIOLOGIE
1 Holter EKG 1 17.50 0.00 17.50
2 Electrocatdiograf cu 12 canale 1 10.66 0.00 10.66

AMENAJARE LABORATOR SI ACREDITARE RENAR 237.33 -63.27 174.06
TOTAL GENERAL 2,341.85 0.00 2,341.85
Excedent repartizat pe sd conform HCL 1/2018

Curs euro 31.12.2017= 4.6597 Iei

MANAGER
DR. BELDESCU ELENA LILIANA

DIR. FIN - CONT
EC. TIMBOIU FLORENTINA PERSIDA



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 1
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA DE STUDII, PROGNOZE

ECONOMICO-SOCIALE, BUGET 
FINANŢE ŞI ADMINISTRAREA 
DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT 
AL MUNICIPIULUI

AVIZ NR. , /  /20.06.2018

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr. 1 AVIZEAZĂ (NU AVIZEĂZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind: c

- rectificarea bugetului Municipiului Fagaras pe anul 2018

Amendamente propuse:
________________________ A_ r -

PREŞEDINTE, 
Negrilă Ion

SECRETAR, 
Şuteu Marilena



CONSILIUL LOCAL AL COMISIA 5
MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIA

PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ, 
APĂRAREA ORDINII PUBLICE, 
RESPECTAREA DREPTURILOR ŞI 
LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI, 
PROBLEMELE MINORITĂŢILOR

AVIZ NR. /  20.06.2018

în aplicarea prevederilor art.44 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice 
Locale, republicată

Comisia de specialitate nr.5 AVIZEAZĂ (NU AVIZEAZĂ) favorabil proiectul de 
hotărâre privind: /

- rectificarea bugetului Municipiului Fagaras pe anul 2018

Amendamente propuse:

PREŞEDINTE, 
Bogdaţt Ion

SECRETAR, 
Malene Petru

Cod: F-18


