
P R O I E C T  

 

ANEXA   NR. 1 

 

LA HOTĂRÂREA NR………./17.12.2021 

 

 

Aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri si Cheltuieli al Comunei Moșoaia pe anul 2021 ȋn 

trimestrul IV, astfel: 

 VENITURI 

SECTIUNEA FUNCTIONARE 

 

Cod     04.02.01    “Cote defalcate din impozitul pe venit”                                                     +   86,88 mii lei 

Cod     11.02.02    “Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru 

                  finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 

                                comunelor, orașelor, municipiilor”                                                          + 104,10 mii lei 

Cod    37.02.01      ”Donații și sponsorizări”                                           +     7,00 mii lei  

Cod    37.02.03     “Varsaminte  din sectiunea functionare pentru finantarea  

                  secțiunii de dezvoltare  a bugetului local                                                 -    40,00 mii lei 

Cod    42.02.34     “Subvenții pt acordarea ajutorului pt încălzirea    

                               locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri”                             +    24,14 mii lei 

 

TOTAL VENITURI (Sectiunea functionare):                                                   + 182,12 mii lei

  

 

 

VENITURI 

SECTIUNEA DEZVOLTARE 

 

Denumire indicator                                           Trim.IV 

 

Cod 37.02.04 “Varsaminte  din sectiunea functionare”                                                       +   40,00 mii lei 

 

TOTAL VENITURI (Secțiunea dezvoltare):                                                  +   40,00 mii lei 

 

 

 

C H E L T U I E L I 

SECTIUNEA FUNCTIONARE 

                                             Trim.IV 

 

Cap. 65.02.04.01 “Învățământ gimnazial”- Bugetul Comunei Moșoaia                                  +  7,00 mii lei 

 din care:                                                                                                                             

20.30.30 “Alte cheltuieli cu bunuri si servicii”     +  7,00 mii lei 

 

Cap. 65.02.04.01 “Învățământ gimnazial”- Bugetul  Școlii Gimnaziale Moșoaia                 + 14,00 mii lei 

 din care:                                                                                                                             

59.01      „Burse”:                                                 + 14,00 mii lei 

 

Cap. 65.02.50 “Alte cheltuieli în domeniul învățământului”- Bugetul Comunei Moșoaia    - 10,00 mii lei 



 din care:                                                                                                                             

57.02.03 “Tichete de creșă”                           - 10,00 mii lei 

 

Cap. 65.02.50 “Alte cheltuieli în domeniul învățământului” 

- Bugetul  Școlii Gimnaziale Moșoaia                                                                + 20,00 mii lei 

 din care:                                                                                                                             

57.02.01      „Ajutoare sociale in numerar”     + 20,00 mii lei 

 

Cap. 68.02.05.02 “Asistență social în caz de invaliditate”                                           + 83,00 mii lei 

 din care:                                                                                                                             

57.02.01 “Ajutoare sociale in numerar”       + 83,00 mii lei 

 

Cap. 68.02.15.01 “Ajutor social”                                                    + 21,24 mii lei 

 din care:                                                                                                                             

57.02.01 “Ajutoare sociale in numerar”       + 21,24 mii lei 

 

Cap. 84.02.03.01 “Drumuri ṣi poduri” din care:                                    +  46,88 mii lei  

20.01.30 „Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare”: + 46,88 mii lei 

 

TOTAL CHELTUIELI (Sectiunea functionare):                                                               + 182,12 mii lei  

 

 

 

C H E L T U I E L I 

SECTIUNEA DEZVOLTARE 

                                            Trim.IV 

 

Cap. 67.02.05.01 “Sport” din care:                                                                        +    8,00 mii lei  

71.01.01 ”Construire”:                                                        +  8,00 mii lei 

Obiectiv de investiții:  

” Construire teren de sport multifunctional în Satul Hintesti, Comuna Moşoaia, Judeţul Argeş” +  8,00 mii lei 

Cap. 84.02.03.01 “Drumuri ṣi poduri” din care:                                    +  32,00 mii lei  

71.01.30 ” Alte active fixe”:         +  32,00 mii lei 

Obiective de investiții:  

” Modernizare drum local strada Industriilor în satul Hințești, comuna Moșoaia, județul Argeș” +2,00 mii lei 

” Modernizare drumuri comunale și de interes local în Comuna Moșoaia, Județul Argeș”           +30,00 mii lei 

 

TOTAL CHELTUIELI (Sectiunea dezvoltare):                                                                 + 40,00 mii lei    
 

 

    INIŢIATOR  

    PRIMAR  

     NECULA ION 

        AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

            SECRETAR GENERAL 

        IONESCU VALENTIN MARIAN 


