
 
 

H O T Ă R Â R E 
Referitor la: rectificare şi virări de credite în cadrul bugetului local  

pe anul 2012 
 

 Întrunit în şedinţa extraordinară din data de 22.10.2012, 
 Având în vedere: 

- Raportul nr. 11744/19.10.2012 al Serviciului Buget-Contabilitate; 
- Legea finanţelor publice nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Raportul nr. 11591/17.10.2012 al Compartimentului Iniţiativă, Dezvoltare Locală şi 

Achiziţii Publice din cadrul Primăriei oraşului Balş; 
- Rapoartele nr. 11623 şi 11624 din 18.10.2012, 11736/19.10.2012, 11759/22.10.2012 ale 

Serviciului Urbanism din cadrul Primăriei oraşului Balş; 
- Sumele defalcate din TVA pentru bugetele locale pe anul 2012; 
- Necesitatea asigurării cheltuielilor de funcţionare şi dezvoltare; 
- Contul de execuţie. 

 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 rectificarea şi virările de credite în cadrul bugetului local pe anul 2012 al 
oraşului Balş, 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, 
Anghel Marian Viorel 

 
 
 
 
 

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

                                            SECRETAR 
                                                                                          Jr. Dinu Constantin   
Balş, 22.10.2012 

Nr. 64 

(Hotărârea a fost adoptată cu 16 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 



Anexa la H.C.L. nr.64/22.10.2012 
 

Art 1. Se rectifica bugetul local si au loc următoarele virări de credite: 

TOTAL VENITURI: + 1.847.000 lei 

Din care:   
- Imp venit transf prop imob (030218) + 17.000 lei 

- Cote defalcate din imp venit pt echil bugete(040204) + 1.000 lei 

- Impozit clădiri persoane juridice (07020102) + 781.000 lei 

- Sume din TVA pt finanţare chelt descentr(l 10202) + 1072.000 lei 

- Sume din TVA pt echilibrare buget local(l 10206) + 5.000 lei 

- Subvenţii bg de stat pt sanatate(420241) - 29.000 lei 

TOTAL CHELTUIELI:   
 

Capitol bugetar Rectificare Virări credite 
51.02 Autorităţi executive +383.000  
cheltuieli personal(lO) +320.000  
bunuri si servicii (20) +63.000  
54.02 Alte servicii pub gen +6.000  
- bunuri si servicii(20) +6.000  
65.02 învăţământ +1.122.000 -9.000 

- cheltuieli personal +1.072.000  
- bunuri si servicii(20) +50.000  
-active nefinanciare (71) 

- 
-9.000 

66.02 Sănătate -29.000  
- cheltuieli personal -29.000  
67.02 Cultura, recreere, + 151.000 +15.000 

religie   
- bunuri si servicii(20) +151.000  
-active nefinanciare (71)  +15.000 

68.02 Asistenta sociala -  
- cheltuieli personal (10)   
- asistenta sociala(57)   
70.02 locuinţe, servicii, +214.000 -52.000 

dezv publica   
- bunuri si servicii (20) +214.000 +7.000 

- active nefinanciare(71)  -59.000 

74.02 Protecţia mediului - -75.000 

- bunuri si servicii(20)  + 198.000 

- active nefmanciare(71)  -273.000 

84.02 Transporturi - + 121.000 

-bunuri si servicii(20)  +27.000 

-active nefinanciare (71)  +94.000 

TOTAL: +1.847.000 - 

- cheltuieli personal (10) + 1.363.000 +232.000 

- bunuri si servicii (20) +484.000  
- dobânzi (30)   
- transferuri intre unităţi ale   
adm. publice (51)   
- pr. finanf FEN postad.(56)   
- asistenta sociala (57)   



- active nefinanciare (71)  -232.000 

- plaţi efect ani preced (85)   
 

Art.2.Lista de investiţii se modifica astfel: - 232.000 lei 

Din care: 

Cap. 65.02 învăţământ -   9.000 lei 

- Sistem supraveghere video Colegiul Tehnic Bals      + 18.000 lei 

- Sistem suprveghere video Colegiul Th Nbalcescu     + 5.000 lei 

- Instalaţie termica interioara Liceul T Petre Pandrea   - 72.000 lei 

- Şarpanta corp A Sc Gen cls I-VIII nr.2 Vartina Bals + 40.000 lei Cap.67.02 

Cultura, recreere, religie + 15.000 lei 

- Gard protecţie spatii verzi + 15.000 lei Cap.70.02 

Locuinţe, servicii si dezvoltare publica     - 59.000 lei 

- Iluminat arhitectural pod vechi + 81.000 lei 

- Extindere reţea alim apa str M Drumes + 39.000 lei 

- Reţea alimentare cu apa str Cuza Voda + 18.000 lei 

- PUG - 200.000 lei 

- Extindere reţea gaze naturale str Ciocârliei - 12.000 lei 

- Redimension col. g nat bl ANL NBlcescu 152A + 15.000 lei Cap.74.02 Protecţia 

Mediului - 273.000 lei 

- Reţea canalizare str Cuza Voda - 23.000 lei 

- Extindere reţea canalizare str Nicolae Titulescu - 250.000 lei Cap.84.02 

Transporturi + 94.000 lei 

- Amenajare parcare peste canalul colector 

Zona Bujorului-Popa Sapca-Piata Centrala + 44.000 lei 

- Moderniz drum comunal DCI A Bals-Spineni + 50.000 lei 
 

PREŞEDINTE ŞEDINŢA 

 Anghel Marian Viorel   

 
 

 


