CLUB SPORT IV ·'FRONTIER A 2004" CURTICI
CIF: I73 I 0502
Adresa: Str. Primariei, Nr. 47
Oras Cw1ici, Jud. Arad
Nr. I93/06. I 1.20 I8

NOTA DE FUNDAMENTARE
Prin prezenta va trimitem nota de fundamentare pentru rectificarea bugetului pe anul
20 18pemru Clubul Sportiv Frontiera 2004 Curtiei.
Pentru rectificarea bugetului pe anul 2018 Ia capitolul "Cheltuicli salariale in bani".
ind icator bugetar I 0.02.06 s-au luat in calcu l ach izitie voucher vaeama , cheltu iala neefectuata
fapt pentru care s-a renuntat Ia achizitia acestuia, moti v pen tru care se diminucaza cu suma de
1.450 lei.
Pentru rectificarea bugetului pc anul 2018 Ia capitolu l "Bunuri si servicii"" s-au luat in
calculnivelul cheltuiclilor din anul precedent si eventualele cresteri de tarife:
•
•
•

•

incalzit, ilum inat in suma de 6.000 lei, suma necesara pen tru plata energici clectrice care
servesc Ia organ izarea diverse lor com petitii, suma diminuata cu 4.500 lei;
apa, canal si salubritate in suma de 4.000 lei, eheltuia la prevazuta in bugct si dim inuata cu
suma de 2.000 lei;
transport in suma de 15.000 lei, jucatorii acestui club se deplaseaza Ia diverse competitii
sportive care fac obiectu l clubu l sport ive, suma Ia acest indicator 20.0 1.07 diminuata cu
suma de 8.500 lei;
alte bun uri si servicii pentru intretinere si functionare in suma de 141 .300 lei, este necesara
pemru antrenori suplimentarea sume de 500 lei pentru indicator 20.0 1.30;
Pentru rectificarea bugetul ui pea nul 2018 Ia capitolul "Medicamente si materiale sanitare":

•

La indicator bugetar 20.04.02 se dimin ueaza cu sum a de I.250 lei deaorcce
achizitionat medicamente.

1m

s-au

Pentru rectificarea bugetu lui pe anu l 2018 Ia capitolul "B un uri de natura obicctclor de
inven tar" se doreste ach izitia unui cazan pentru incalzirc Ia teren fotbal pentru care se
dorestc suplimentarea bugetului cu suma de 2.500 lei Ia ind icator bugctar 20.05.30.
•

Alte chehuiel i cu bunuri si servicii 184.200 lei, su ma prevazuta in buget, care este necesara
pentru.achitarca indemnizatiei jucatorilor conform contractelor se dorestc suplimentarca
sumei cu 36.300 lei , deoarece contractclc cu jucatori i si cu AJ F au crescut, suma necesara
Ia indicator bugetar 20.30.30 pentru achitarea acestora.

