
 
 

H O T Ă R Â R E 
Referitor la: rectificarea bugetului local  

pe anul 2012 
 

 Întrunit în şedinţa extraordinară din data de 09.04.2012, 
 Având în vedere: 

- Raportul nr. 4006/06.04.2012 al Serviciului Buget-Contabilitate; 
- Adresa nr. 3428/27.03.2012 a Trezoreriei Oraşului Balş; 
- Cererea de plată nr. 2/11.11.2010 aferentă contractului RO2006/018- 

147.01.01.01.01/01.014 – Extindere reţea canalizare pluvială str. Popa Şapcă şi str. Viilor; 
- Contul de execuţie la data de 05.04.2012; 
- Legea finanţelor publice nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Referatul nr. 3961/05.04.2012 privind necesitatea asigurării în bugetul local al cheltuielilor 

necesare privind desfăşurarea alegerilor locale în anul 2012; 
- Raporturile nr. 40447, 40448 şi 40449/05.04.2012 ale Serviciului Urbanism; 
- Legea nr. 293/2011 – legea bugetului de stat pe anul 2012; 

 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 2012, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. – Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Balş, serviciilor publice din 
cadrul Primăriei oraşului Balş, Serviciului Buget-Contabilitate pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei 
Prefectului Judeţului Olt . 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Turcitu Marin 
 
 
 

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

                                            SECRETAR 
                                                                                          Jr. Dinu Constantin   
Balş, 09.04.2012 
Nr. 41 
(Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi) 
 

R 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 
www.bals.ro 



Anexă la HCL Balş nr. 41/09.04.2012 
 

 Art. 1. Bugetul local se rectifică astfel: 
 
TOTAL VENITURI:      + 1.175.000 lei 
- Impozit venit transfer propr. imob. (020218)   +       18.000 lei 
- Alte venituri (360250)      +       85.000 lei 
- Venituri din vânzări locuinţe fd stat (390203)   +         4.000 lei 
- Depozite speciale locuinţe (390210)    +     279.000 lei 
- Subv. bg de stat către bg locale proiecte FEN (420220)  +       86.000 lei 
- Alte subv. primite de la administraţia centrală pt finanţarea 
unor activităţi (430220)      +     611.000 lei 
- Sume primite de la UE pt plăţi ef în ani anteriori (45020102) +       92.000 lei 
 
TOTAL CHELTUIELI:      + 1.175.000 lei 
Cap. 54.02. Alte servicii publice generale    +      40.000 lei 
- titlul 20 – bunuri şi servicii      +      40.000 lei 
Cap. 66.02. Sănătate       +    178.000 lei 
- titlul 56 – Proiecte FEN      +    178.000 lei 
Cap. 70.02. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică   +    308.000 lei 
- titlul 20 – bunuri şi servicii      +      19.000 lei 
- titlul 71 – active nefinanciare     +    289.000 lei 
Cap. 74.02. Protecţia mediului     +    611.000 lei 
- titlul 71 – active nefinanciare     +    611.000 lei 
Cap. 84.02. Transporturi      +      38.000 lei 
- titlul 20 – bunuri şi servicii       +      38.000 lei 
 
 Art. 2. Lista de investiţii se rectifică astfel:  + 1.078.000 lei 
 
- Cap. 66.02. Sănătate       +    178.000 lei 
 - Modernizare, dezvoltare, echipare Ambulatoriu Spit. 
 orăşenesc Balş       +    178.000 lei 
- Cap. 70.02. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică   +    289.000 lei 
 - Locuinţe sociale bloc T7     +    279.000 lei 
 - Cabine staţii autobuz     +      10.000 lei 
- Cap. 74.02. Protecţia Mediului      +    611.000 lei 
 - Înfiinţare parc Balta Gării şi înfiinţare spaţii verzi  +    611.000 lei 
 
 Art. 3. Se aprobă transferul sumei de 84.692,83 lei din contul RO64TREZ508500231X000711 
în contul bugetului local RO17TREZ50821360250XXXXX, sumă ce reprezintă contravaloare TVA 
achitat din bugetul local în anul 2010 şi restituit de către MFP cu OP nr. 96/02.03.2012 pentru proiectul 
„Extindere reţea canalizare pluvială str. Popa Şapcă şi str. Viilor”. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
TURCITU MARIN 


