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ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS 

JUDEŢUL IAŞI 

                                                                                                             

                                   
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 109 DIN 26.09.2018   

privind rectificarea Bugetului Local al Orașului Târgu Frumos, Trim  III si IV, anul 2018 în vederea 

asigurării activității în cadrul administrației publice locale a Orașului Târgu Frumos, 

 precum și actualizarea Listei de investiții Publice pentru anul 2018 

 

 

            Consiliul local al Oraşului Târgu Frumos, Judeţul Iaşi, 

Având în vedere: 

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018; 

- Prevederile art.36 alin. (2) lit. b) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației 

publice locale nr. 215/2001; 

- Expunerea de motive prezentată de către Viceprimarul Orașului Târgu Frumos în calitatea sa de 

inițiator, înregistrată cu nr. 43369/20.09.2018; 

- Proiectul de hotărâre nr. 43370 din 20.09.2018 privind rectificarea Bugetului Local al Orașului 

Târgu Frumos, Trim III și IV anul 2018 în vederea asigurării activității în cadrul administrației publice 

locale a Orașului Târgu Frumos, precum și actualizarea Listei de investiții Publice pentru anul 2018; 

- Raportul de specialitate întocmit de Serviciul economic din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, înregistrat cu nr. 43371 /20.09.2018; 

- Raportul de specialitate - completare întocmit de Serviciul economic din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 43587 /25.09.2018; 

- Avizul favorabil al Comisiei economice, financiare și de disciplină din cadrul Consiliului Local 

al Orașului Târgu Frumos nr. 43739/26.09.2018; 

- Avizul favorabil al Comisiei juridice, învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, 

culturală, culte, tineret și sport din cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos nr.     

43729/26.09.2018; 

- Avizul favorabil al Comisiei de amenajare a teritoriului, urbanism, protecție mediu, turism și 

agricultură din cadrul Consiliului Local al Orașului Târgu Frumos 43708/26.09.2018; 

            În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă Actualizarea Listei de investiții publice pentru anul 2018 (Anexa1.2).     

 Art.2. Se aprobă majorarea capitolului de venituri 04.02.01 „Cote defalcate din impozitul pe venit”, trim 

III, anul 2018, cu suma de 981,00 mii lei; 

 Art.3. Se aprobă diminuarea capitolului de venituri 04.02.04 „Sume alocate din cote defalcate din 

impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale”, trim IV, anul 2018, cu suma de -170,00 mii lei; 
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  Art.4. Se aprobă majorarea capitolului de venituri 07.02.02.01 „Impozit pe teren persoane fizice”, trim 

III, anul 2018, cu suma de 60,00 mii lei; 

 Art.5. Se aprobă majorarea capitolului de venituri 07.02.02.02 „Impozit pe teren persoane juridice”, trim 

III, anul 2018, cu suma de 20,00 mii lei; 

  Art.6. Se aprobă majorarea capitolului de venituri 07.02.03 „Taxe judiciare de timbru”, trim III, anul 

2018, cu suma de 22,00 mii lei; 

  Art.7. Se aprobă majorarea capitolului de venituri 30.02.08 „Venituri din dividende”, trim III, anul 

2018, cu suma de 31,00 mii lei;   

  Art.8. Se aprobă majorarea capitolului de venituri 33.02.08 „Venituri din prestari servicii”, trim III, anul 

2018, cu suma de 56,00 mii lei;   

  Art.9. Se aprobă majorarea capitolului de venituri 36.02.06 „Taxe speciale”, trim III, anul 2018, cu 

suma de 8,00 mii lei;   

 Art.10. Se aprobă majorarea capitolului de venituri 36.05.00 „Vărsăminte din venituri”, trim III, anul 

2018, cu suma de 53,00 mii lei;   

 Art.11. Se aprobă majorarea capitolului de venituri 39.07.00 „Venituri din vânzarea unor bunuri” trim 

III, anul 2018, cu suma de 496,93 mii lei;   

 Art.12. Se aprobă majorarea capitolui de venituri 33.10.21 „Venituri din contractele încheiate cu 

direcțiile de sănătate publică din sumele alocate de la bugetul de stat”, trim III, anul 2018, cu suma de 

300,00 mii lei - Spitalul de boli cronice Sfântul Ioan Târgu Frumos; 

 Art.13. Se aprobă majoraraea capitolului de venituri 43.10.33 „Subvenții din bugetul Fondului național 

unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale”, trim III, anul 2018, cu suma 

de 100,00 mii lei - Spitalul de boli cronice Sfântul Ioan Târgu Frumos; 

 Art.14. Se aprobă majorarea capitolului de cheltuieli 54.02.10 „Servicii publice comunitare de evidență 

a persoanelor”, art. 71.01.30„Alte active fixe”, trim III, anul 2018, cu suma de 5,00 mii lei; 

  Art.15. Se aprobă majorarea capitolului de cheltuieli 65.02.04.02 „Învățământ”,  art.71.01.30 „Alte 

active fixe”, trim III, anul 2018, cu suma de  40,00 mii lei; 

  Art.16.  Se aprobă majorarea capitolului de cheltuieli 67.02.03.02 „Biblioteca”, art.71.01.30 „Alte 

active fixe”, trim III, anul 2018, cu suma de 10,00 mii lei;    

  Art.17. Se aprobă majorarea capitolului de cheltuieli 70.02.50 „Alte servicii în domeniul locuinței, 

serviciilor și dezvoltării comunale”, art.71.01.01 ”Construcții”, trim III, anul 2018, cu suma de 550,00 

mii lei, conform Deviz general nr. 43368/20.09.2018; 

  Art.18. Se aprobă majorarea capitolului de cheltuieli 84.02.03.03 „Străzi”, art.71.01.01„Construcții”, 

trim III, anul 2018, cu suma de 790,00 mii lei, conform Deviz general nr. 43367/20.09.2018;  

  Art.19. Se aprobă majorarea capitolului de cheltuieli 84.02.03.03 „Străzi”, art.20.02 „Reparații 

curente”, trim III, anul 2018, cu suma de 162,93 mii lei; 

   Art.20. Se aprobă majorarea capitolului de cheltuieli 66.10 „Sănătate”, Titlul I „Cheltuieli de 

personal”, trim III, anul 2018, cu suma de 400,00 mii lei – Spitalul de boli cronice Sfântul Ioan Târgu 

Frumos; 

  Art.21. Se aprobă majorarea capitolului de venituri 11.02.01 „Sume defalcate din taxa pe valoare 

adaugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor”, trim IV, anul 2018, cu suma 

de 185,23 mii lei; 

   Art.22. Se aprobă majorarea capitolului de cheltuieli 65.02.03.01 „Învățământ prescolar”, titlul 57 

„Asistență socială”, articolul 57.02 „Ajutoare sociale”, alineatul 57.02.02 „Ajutoare sociale în natură”, 

trim IV,  anul 2018, cu suma de 18,32 mii lei; 

   Art.23. Se aprobă majorarea capitolului de cheltuieli 65.02.03.02 „Învățământ primar”, titlul 57 

„Asistență socială”, articolul 57.02 „Ajutoare sociale”, alineatul 57.02.02 „Ajutoare sociale în natură”, 

trim IV, anul 2018, cu suma de 87,04 mii lei; 

  Art.24. Se aprobă majorarea capitolului de cheltuieli 65.02.04.01 „Învățământ secundar inferior”, titlul 

57 „Asistență socială”, articolul 57.02 „Ajutoare sociale”, alineatul 57.02.02 „Ajutoare sociale în natură”, 

trim IV,  anul 2018, cu suma de 79,87 mii lei; 

 Art. 25  Anexa nr. 1.1 și Anexa nr. 1.2  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 



3 

 

 

 

  Art. 26  Secretarul Orașului Târgu Frumos va comunica prezenta hotărâre: 

       Instituției Prefectului Județului Iași 

       Primarului Orașului Târgu Frumos, 

       Serviciului economic, 

  Compartimentului Achiziții Publice, 

       Directiei Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași, 

       Trezoreriei Orașului Târgu Frumos 

       și o va aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul și/sau pe site-ul instituției.  

                         
 

 

Președinte de ședință,     Avizează pentru legalitate, 

     Consilier local,            Secretar, 

   ARVINTE DANIEL COSTIN      Spulber Felicia – Elena  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința publică ordinară de astăzi, 26.09.2018, cu un număr de 17 

voturi „pentru”, 0 „abțineri” și 0 voturi „împotrivă” exprimate de un număr de 17 consilieri locali prezenți la 

ședință din cei 17 consilieri locali în funcție. 
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ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS 

JUDEŢUL IAŞI 

                                                                                                             

                                   
 

ANEXA NR. 1.1 

                               La  Hotărârea Consiliului Local  al Orașului Târgu Frumos nr. 109 din 26.09.2018 

                              

MII LEI 

VENITURI CHELTUIELI 

CAPITOL ARTICOL TRIM  

TRIM III/IV 

CAPITOL ARTICOL TRIM  

TRIM III/IV 

04.02.01  981,00 54.02.10 71.01.30 5,00 

04.02.04  -170,00 65.02.04.02 71.01.30 40,00 

07.02.02.01  60,00 67.02.03.02 71.01.30 10,00 

07.02.02.02  20,00 70.02.50 71.01.01 550,00 

07.02.03  22,00 84.02.03.03 71.01.01 790,00 

30.02.08  31,00 84.02.03.03 20.02 162,93 

33.02.08  56,00 66.10. 10 400,00 

36.02.06  8,00 65.02.03.01 57.02.02 18,32 

36.05.00  53,00 65.02.03.02 57.02.02 87,04 

39.07.00  496,93 6502.04.01 57.02.02 79,87 

33.10.21  300,00    

43.10.33  100,00    

11.02.01  185,23    

      

      

Total  2.143,16   2.143,16 

     

Președinte de ședință,     Avizează pentru legalitate, 

     Consilier local,            Secretar, 

   ARVINTE DANIEL COSTIN      Spulber Felicia – Elena  
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