
 

H O T Ă R Â R E 
Referitor la: aprobarea rectificării bugetului local şi virări de credite pe anul 2014 

 Având în vedere: 
- Raportul nr. 5663/24.06.2014 al Serviciului Buget-Contabilitate; 
- Legea finanţelor publice nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea administraţiei publice locale nr.215/2001; 
- Notificare aferentă cererii de plata nr. 11,12,13  pentru proiect  Reabilitare şi reamenajare cartier Oraş Nou SMIS 11144 ; 
- Informări privind plata cheltuielilor aprobate în cererile de plată de la nr. 11 , 12, 13 ; 
- Ordinul 720/22.05.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale 

instituţilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii . 
- Prevederile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. a) 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:                                                     +   753.000 lei 
Din care: 
-  Alte venituri (360250)                                              +     11.000 lei 
-  Taxe si tarife pt elib licente(160203)                       +     14.000 lei 
- Depozite speciale locuinţe (390210)                        +   252.000 lei 
-  Sume primite decont cereri plata (400216)             +   476.000 lei 
-  Sume primite decont cereri plata (400216)              -  476.000 lei 
-  Subv bg stat pt proiecte FEN (420220)                   +  163.000 lei 
-  Sume platite an crt FEDR (45020101)                    +   313.000 lei 
 
TOTAL CHELTUIELI:                                                 +   753.000 lei 
Din care: 
Cap.54.02 Alte servicii publice generale                    +     14.000 lei 
- Fond de rezerva (540250)                                           +     14.000 lei 
Cap.67.02 Cultura, recreere si religie                         +     11.000 lei 
- Cheltuieli de personal(670210)                                   +     66.000 lei 
- Bunuri si servicii(670220)                                           +     21.000 lei 
- Transferuri catre institutii publice(670251)                  -     76.000 lei       
Cap. 70.02 Locuinţe ,servicii şi dez.publică                 +   252.000 lei 
- Active nefinanciare (700271)                                      +    252.000 lei                                
Cap.84.02 Transporturi                                                +   476.000 lei 
- titlul (56) Proiecte cu finantare din  Fonduri  
externe nerambursabile (FEN)                                    +    476.000 lei                                                                                         
 
Art.2. Lista de investitii se rectifica astfel:                   +    728.000 lei 
- Cap. 70.02 Locuinţe , servicii şi dez. Publică           +    252.000 lei 
          -Locuinţe sociale bloc T7                                  +    252.000 lei 
- Cap.84.02 Transporturi                                             +   476.000 lei 
           - Reabilitarea si reamenajarea  
Cartierului “Orasul Nou” din localitatea Bals,  
judetul Olt-cod SMIS 11144                                        +   476.000 lei 

 Art. 3. – Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Balş, serviciilor publice din cadrul Primăriei oraşului Balş, 
Serviciului Buget-Contabilitate, instituţiilor de învăţământ prevăzute la art. 1 pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului Judeţului 
Olt . 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Pendiuc Silviu  

                                                           
                                                                                    Avizat pt. Legalitate conform, art. 117, 

                                                                              lit a) din Legea nr. 215/2001 

                                                           SECRETAR 

                                                                                                                                            Jr. Dinu Constantin   

Balş, 26.06.2014 

Nr. 66 

(Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi) 
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