
H O T Ă R Â R E
Referitor la: aprobare rectificare şi virări de credite între capitole în cadrul

bugetului local pe anul  2013

Având în vedere:
- Raportul nr.11582/17.12.2013 al Serviciului Buget-Contabilitate;
- Legea finantelor publice nr.273/2006;
- Legea administratiei publice locale nr.215/2001;
- Cont executie buget local
- Notificare aferenta cererii de  plata nr. 7 pentru proiect Reabilitare si reamenajarea

cartier Oras Nou SMIS 11144;
- Informari privind plata cheltuielilor aprobate in cererile de plata de la nr.7;
- Situaţia sumelor alocate din TVA pentru bugetele locale pe anul 2013 ;
- Decizia privind repartizarea pe unităţile administrativ teritoriale privind nivelul

maxim al cheltuieliloe de personal ;
- Raportul nr. 284/18.12.2013 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 ORAŞULUI BALŞ
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. –Se aprobă conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre, rectificarea şi virarea de credite între capitole în cadrul bugetului local pe anul 2013.

Art. 2. Lista de investitii pentru anul 2013 se rectifică conform anexei nr. 2 , care face
parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 3. – Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Balş,  Serviciului
Buget-Contabilitate,  pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului Judeţului Olt .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
TUCAN DUMITRU

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

SECRETAR
Jr. Dinu Constantin

Balş, 23.12.2012
Nr. 138
(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)

3R O M Â N I A
JUDEŢUL OLT

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BALŞ
Balş, str. Nicolae Bălcescu nr. 14, 235100, Olt

Tel. 0249-450145; Fax 0249-450140
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ANEXA NR.1 LA HCL NR. 138/23.12.2013

TOTAL VENITURI: + 1.505.000 lei
Din care:
- Inpozit teren extravilan  (07020203)                        + 3.000 lei
- Sume TVA pt finant ch descentralizate(110202)     + 915.000 lei
- Impozit mj transport pers fizice (16020201)            +          2.000   lei
- Venituri din amenzi (350201) +       10.000 lei
- Venituri din vanzare loc. fd de stat  (390203)          + 2.000 lei
- Sume primite decont cereri plata (400216)              +     378.000   lei
- Sume primite decont cereri plata (400216) - 378.000   lei
- Subv bg stat pt proiecte FEN (420220) - 1.479.000   lei
- Sume platite an crt FEDR (45020101)                     +  1.857.000   lei
- Subventie pt inc locuintei (420234)                           + 19.000   lei
- Sume alocate bg stat corectii financ.(420262)          +      176.000  lei

- TOTAL CHELTUIELI: + 1.505.000 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)

+13.000
-10.000
+23.000

-
-

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

-10.000

-3.000
-7.000

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

-5.000

-
-5.000

61.02 Protectie civila
- cheltuieli personal (10)
- bunuri si servicii (20)
-active nefinanciare (71)

-10.000
-5.000
-5.000

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

+770.000
+770.000

-
-
-

-22.000
-

-22.000

66.02 Sanatate
- chelt personal(10)
- bunuri si servicii (20)
- pr. Finanf FEN postad.(56)
- active nefinanciare (71)
- rambursari credite(81)

-

-
-
-

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

-17.000

-3.000
-14.000

68.02 Asigurari si asistenta
sociala
- cheltuieli personal (10)
- bunuri si servicii (20)

+164.000

+55.000
-

-18.000

-5.000
-2.000



- asistenta sociala (57)
- active nefinanciare (71)

+109.000
-

-11.000

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

+2.000

-
+2.000

-33.000

-
-33.000

74.02 Protectia Mediului
- bunuri si servicii (20)
- active nefinanciare (71)
- plati efect ani preced.(85)
84.02 Transporturi
- bunuri si servicii (20)
- pr. cu finantare FEN(56)
-active nefinanciare (71)
-rambursari credite (81)

+569.000
-

+378.000
+15.000

+176.000

+102.000
+59.000

+43.000

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)

+1.505.000
+825.000

-

+378.000
+109.000

+17.000
+176.000

-26.000
-1.000
-5.000

-
-

-11.000
+43.000

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
TUCAN DUMITRU



ANEXA NR. 2 LA HCL NR. 138/23.12.2013

Lista de investitii se rectifica astfel:                           +    438.000 lei

- Cap.70.02 Locuinte, servicii si dezv.publica            +       2.000 lei
- Locuinte sociale Bloc T7                              +       2.000 lei

-Cap.84.02 Transporturi                                             +    436.000 lei
-Reabilitare si reamenajare cartier oras nou

SMIS 11144 +    378.000 lei
- Lucrari de reparatii aferente retelei stradal

(str, alei, parcari) in orasul Bals + 58.000 lei

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
TUCAN DUMITRU


