
H O T Ă R Â R E
Referitor la: rectificare buget local şi virări de credite  pe anul 2014

Având în vedere :
- Raportul nr. 10478 /14 .11.2014 al Serviciului Buget-contabilitate din cadrul

Primăriei oraşului Balş;
- Legea finantelor publice nr.273/2006;
- Legea administratiei publice locale nr.215/2001;
- Notificare aferenta cererii de  plata nr. 17 pentru proiect Reabilitare si reamenajarea

cartier Oras Nou SMIS 11144;
- Informari privind plata cheltuielilor aprobate in cererile de plata de la nr.17;
- Executia bugetului local;
- Adresa nr. 225/25.08.2014  a Liceului Teoretic ,, Petre Pandrea” privind aprobare

sume cheltuieli cu bunuri şi servicii;
- Adresa nr. 1741/03.11.2014 a Colegiului Tehnic “N. Bălcescu”  privind aprobare

sume cheltuieli cu bunuri şi servicii ;
- Adresa nr. 2032/06.11.2014 a Şcolii Gimnaziale “Mihail Drumeş” privind aprobare

sume transport cadre didactice ;
Prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. c) şi art. 45 din Legea nr.

215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BALŞ
HOTĂRĂŞTE:

Art.1.Supunem spre aprobare urmatoarea rectificare si virari de credite:

TOTAL VENITURI: +  771.000    lei
Din care:
- Imp pe venit din transfer(030218)                            +    10.000 lei
- Taxe hoteliere (120207) +      1.000 lei
- Impozit pe spectacole (150201)                                +      1.000 lei
- Taxe si tarife pt elib licente(160203)                       +       2.000 lei
- Alte amenzi, penalitati (350250) +     37.000 lei
- Sume primite decont cereri plata (400216)              +   720.000 lei
- Sume primite decont cereri plata (400216) - 720.000 lei
- Subv bg stat pt proiecte FEN (420220)                    + 222.000 lei
- Sume platite an crt FEDR (45020101)                     +    498.000 lei

- TOTAL CHELTUIELI: +     771.000 lei
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65.02 Invatamant
- cheltuieli personal (10)
- bunuri si servicii (20)
-active nefinanciare (71)
- plati efect ani preced.(85)

+2.000
+2.000

+18.000
-

+18.000
-
-

67.02 Cultura, receere,
religie
- cheltuieli personal (10)
- bunuri si servicii (20)
- transferuri intre unitati ale
adm. publice (51)

-40.000

-40.000

84.02 Transporturi
- bunuri si servicii (20)
- pr. cu finantare FEN(56)
-active nefinanciare (71)
-rambursari credite (81)

+769.000
-

+720.000
+49.000

+22.000
-
-

+22.000

TOTAL:
- cheltuieli personal (10)
- bunuri si servicii (20)
- dobanzi (30)
- transferuri intre unitati ale
adm. publice (51)
- pr. finanf FEN postad.(56)
- asistenta sociala (57)
- active nefinanciare (71)
- rambursari credite (81)
- plati efect ani preced (85)

+771.000
+2.000

-
-

-
+720.000

-
+49.000

-

-
-22.000

-

-
-
-

+22.000
-

Art.2. Lista de investitii se rectifica astfel:                  +  791.000 lei
- Cap.84.02 Transporturi                                              +  791.000 lei

- Reabilitarea si reamenajarea
Cartierului “Orasul Nou” din localitatea Bals,
judetul Olt-cod SMIS 11144    (56)                              +  720.000 lei

-Reabilitarea si reamenajarea
Cartierului “Orasul Nou” din localitatea Bals,
judetul Olt-cod SMIS 11144    (71)                              +    71.000 lei
Art. 3. – Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Balş, serviciilor publice

din cadrul Primăriei oraşului Balş, Serviciului  buget-contabilitate  pentru ducere la
îndeplinire şi Institutiei Prefectului Judeţului Olt .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Militaru Eugen

Avizat pt. Legalitate conform, art. 117,
lit a) din Legea nr. 215/2001

SECRETAR
Jr. Dinu Constantin

Balş, 20.11.2014
Nr.105
(Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi)


