
 
H O T Ă R Â R E 

Referitor la: rectificarea bugetului local 
pe anul 2009 

 
Întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.01.2010,  
 Având în vedere: 

- raportul nr. 11557/31.12.2009 al Serviciului Buget Contabilitate din cadrul Primăriei oraşului 
Balş; 

- Legea finantelor publice nr.273/2006; 
- Adresa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice privind sumele defalcate din unele venituri 

ale bugetului de stat pe anul 2009, cu repartizare pe trimestre; 
-    Raportul nr. 8/27.01.2010 al Comisiei pentru programe de dezvoltare, economico-socială, 

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, servicii şi comerţ; 
 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 ORA ŞULUI BAL Ş 
 HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1.  Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2009 conform anexei la prezenta 
hotărâre. 
 Art.2.   Prezenta hotarâre se va comunica Primarului oraşului Balş, Serviciilor publice din 
cadrul Primăriei oraşului Balş, Servicului Buget-Contabilitate pentru ducere la îndeplinire şi 
Instituţiei Prefectului Judeţului Olt. 

      
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 Iordache Marin            
 
 
 
 
                                               

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

                                              SECRETAR 
                                                                                         Jr. Dinu Constantin     
Balş, 28.01.2010 
Nr. 1 
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Anexă la H.C.L. Balş nr. 1/28.01.2010 

 
Art.1.Bugetul de venituri şi cheltuieli se modifică astfel: 
 
TOTAL VENITURI:                                                               - 54.000 lei 
Din care: 
- Sume defalcate din TVA pt finanţarea cheltuielilor 

descentralizate (11.02.02)                         - 58.000 lei 
-    Taxe judiciare de timbru (07.02.03)    +  1.000 lei  
- Venituri din amenzi (35.02.01)     +  3.000 lei 

 
TOTAL CHELTUIELI:                                                       -  54.000 lei 

- Cap.Alte servicii publice generale (54.02)    -  1.000 lei 
din care: bunuri şi servicii (54.02.02)     -  1.000 lei 
- Cap. Învăţământ (65.02)      - 50.000 lei 
din care: cheltuieli de personal (65.02.10)    - 50.000 lei 
- Cap. Asigurări şi asistenţă socială (68.02)    -  3.000 lei 
din care: - cheltuieli personal (68.02.10)    -  2.000 lei 
     - bunuri şi servicii (68.02.10)     -  1.000 lei 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

IORDACHE MARIN 
 


