
 
 

H O T Ă R Â R E 
Referitor la: aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli  

pe anul 2013 al oraşului Balş 
 

 Întrunit în şedinţa extraordinară din data de 04.04.2013, 
 Având în vedere: 

- Raportul nr. 2956/27.03.2013 al Serviciului Buget-Contabilitate; 
- Legea finanţelor publice nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 5/2013 – legea bugetului de stat pe anul 2013; 
- Adresa Direcţiei Finanţelor Publice Olt privind repartizarea sumelor defalcate din TVA 

pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate, a sumelor defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale şi a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2013; 

- Adresa Consiliului Judeţean Olt privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit 
pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013; 

- Statul de funcţii aferent anului 2013; 
- Veniturile proprii previzionate pe anul 2013; 
- Propunerile de buget 2013 de la serviciile subordonate, 
- Raportul nr. 83/03.04.2013 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 bugetul local de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al oraşului Balş, conform 
anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. – Se aprobă Lista de Investiţii a bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2013, 
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 pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei 
Prefectului Judeţului Olt . 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Costache Ionel 

 
                                                                                Avizat pt. Legalitate conform, art. 117, 

                                                                                lit a) din Legea nr. 215/2001 
Balş, 04.04.2013                    SECRETAR 
Nr. 42                                                                                          Jr. Dinu Constantin   
(Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi) 
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