
 

 
H O T Ă R Â R E 

 

Referitor la:  rectificarea bugetului  local şi virări credite  pe anul 2014 
 Având în vedere: 

- Raportul nr. 6822/28.07.2014 al Serviciului Buget-Contabilitate; 
- Legea finanţelor publice nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Notificare aferentă cererii de plată nr. 14 pentru proiect Reabilitare şi reamenajare 

cartier Oraş Nou – cod SMIS 11144 ; 
- Informări privind plata cheltuielilor aprobate în cererile de plată de la nr. 14; 
- Contractul de finanţare nr. 4757/27.05.2014 pentru Programul construcţiilor de 

locuinţe sociale cf. Legii nr. 114/1996; 
- Execuţia bugetului local ; 
- Raportul nr.  /30.07.2014 al Comisiei pentru programe de dezvoltare, economico-

socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, servicii şi 
comerţ; 

- 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  rectificarea bugetului local şi  virările  de 
credite pe anul 2014 conform anexei nr.1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre 
.                 Art.2 – Lista de investiţii se rectifică conform anexei nr. 2 , care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre . 
                 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, 31.07.2014 
Nr. 74 
(Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi) 
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                                                                           Anexa nr. 1 la HCL nr. 74/31.07.2014 
 
 
 

- TOTAL VENITURI:                                                   + 545.000    lei 
 

Din care: 
 
-  Imp pe venit din transfer(030218)                            +      2.000 lei 

      -  Taxe si tarife pt elib licente(160203)                       +      7.000 lei 
      -  Venituri din vanzarea de locuinte(390203)              +      1.000 lei 
      -  Venituri din vanzarea unor bunuri(390207)             +  106.000 lei 

-  Depozite speciale locuinte (390210)                        +   301.000 lei 
-  Sume primite decont cereri plata (400216)              +   128.000 lei 
-  Sume primite decont cereri plata (400216)              -    128.000 lei 
-  Subv bg stat pt proiecte FEN (420220)                    +     84.000 lei 
-  Sume platite an crt FEDR (45020101)                     +     44.000 lei 
 
 
     -    TOTAL CHELTUIELI:                                            +     545.000 lei 
 

                                                  
Capitol bugetar Rectificare Virari credite 

51.02 Autoritati executive 
- cheltuieli personal (10) 
- bunuri si servicii (20) 
- active nefinanciare (71) 
- plati efect ani 
preced.(85) 

+8.000 
+8.000 

 
 

+13.000 
 

+28.000 
-15.000 

 

54.02 Alte servicii publice 
generale 
cheltuieli personal (10) 
- bunuri si servicii (20) 
- active nefinanciare (71) 

   
 

55.02 Tranzactii privind 
datoria publica 
- bunuri si servicii (20) 
- dobanzi (30) 

   

65.02 Invatamant 
- cheltuieli personal (10) 
- bunuri si servicii (20) 
-active nefinanciare (71) 
- plati efect ani 
preced.(85) 

 +168.000 
 

+168.000  

66.02 Sanatate 
- pr. Finanf FEN 
postad.(56) 
- active nefinanciare (71) 
- rambursari credite(81) 

 
 

+46.000 
 
 

+46.000 



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

  

68.02 Asigurari si 
asistenta sociala 
- cheltuieli personal (10) 
- bunuri si servicii (20) 
- asistenta sociala (57) 
- active nefinanciare (71) 

   

70.02 Locuinte, servicii si 
dezvoltare publica 
- cheltuieli personal (10) 
- bunuri si servicii (20) 
- active nefinanciare (71) 

+302.000 
 
 
 

+302.000 

 
 
 
 
  

74.02 Protectia Mediului 
- bunuri si servicii (20) 
- active nefinanciare (71) 

+81.000 
 

+81.000 

-7.000 
 

-7.000 

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

+154.000 
 

+128.000 
+26.000 

-220.000 
-45.000 

 
+34.000 

-209.000 

   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) 

+545.000 
+8.000 

 
 
 
 

+128.000 
 

+409.000 

- 
 

+151.000 
 
 
 
 
 

+58.000 
-209.000 

 
 
 

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
PENDIUC SILVIU 

 
 



                                                                                  
                                                               Anexa nr. 2 la HCL  nr.74/31.07.2014 

 
 
 
 
Lista de investitii se rectifica astfel:                  +    595.000 lei 
 
-Cap.51.02 Autoritati publice                                       -      15.000 lei 
   - Server                                                                      -      15.000 lei 
 
- Cap.66.02 Sanatate                                                    +     46.000 lei 
  - Modernizare, dezvoltare si echipare Ambulatoriu 
    din cadrul Spital Or Bals                                         +      46.000 lei 
 
-Cap.70.02 Locuinte, servicii si dezv. Publica             +   302.000 lei 
        -  Locuinte sociale bloc T7                                   +   302.000 lei 
 
-Cap.74.02 Protectia Mediului                                     +     74.000 lei 
- Extindere retea canalizare N Titulescu                      +     89.000 lei 
- Extindere retea canalizare str N Balcescu 
 zona Gengea SMR                                                       -      15.000 lei 
 
- Cap.84.02 Transporturi                                              +    188.000 lei 
   - Reabilitarea si reamenajarea  
Cartierului “Orasul Nou” din localitatea Bals,  
judetul Olt-cod SMIS 11144    (56)                              +  128.000 lei 
   -Reabilitarea si reamenajarea  
Cartierului “Orasul Nou” din localitatea Bals,  
judetul Olt-cod SMIS 11144    (71)                              +   45.000 lei 
- Pavaj beton in loc Bals                                           +   26.000 lei    
- Modernizare drum comunal DCA 1° Spineni         -   11.000 lei                              

 
 

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
PENDIUC SILVIU 

 


