
H O T Ă R Â R E
Referitor la: aprobarea rectificării bugetului local pe anul  2013

Având în vedere:
- Raportul nr. 5930/26.06.2013 al Serviciului Buget-Contabilitate;
- Raportul  nr. 124/26.06.2013 al Comisiei  pentru programe de dezvoltare

economico-socială , buget , finanţe , administrarea domeniului public şi privat al
oraşului , servicii şi comerţ ;

- Legea finanţelor publice nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 ;
- Notificarea nr. 5475/14.06.2013 aferentă Cererii de plată nr. 2 pentru proiectul

Reabilitatea şi reamenajarea Cartierului Nou  din localitatea Balş, judeţul Olt – cod
SMIS 11144;

- HCL nr. 40/28.03.2013 cu privire la alocarea sumelor în vederea desfăşurării
activităţilor sportive ;

- Necesitatea asigurării cheltuielilor de funcţionare ;
- Cont execuţie buget local ;
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 bugetului local pe anul 2013 conform anexei nr. 1 ,
care face parte integrantă din prezenta hotarare .

Art. 2. – Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Balş, Serviciului
Buget-Contabilitate,  pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului Judeţului Olt .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
TĂNASIE FLORIN SILVIU

Avizat pt. Legalitate
conform, art. 117,

lit a) din Legea nr. 215/2001
Balş, 27.06.2013 SECRETAR
Nr. 64 Jr. Dinu Constantin
(Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi )
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ANEXA LA HCL NR. 64/27.06.2013

Art.1.
- TOTAL VENITURI: + 1.324.000 lei
Din care:
- Imp si taxe teren pers juridice(07020202)               +        151.000 lei
- Imp teren extravilan ( 07020203)                             +            2.000 lei
- Alte taxe pe utilizare bunuri(160250)                       + 1.000 lei
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii
cererilor de plata ( 400216)                                        + 1.170.000 lei

- TOTAL CHELTUIELI: + 1.324.000 lei
Din care:
Cap.65.02 Invatamant +           10.000 lei
- titlul (20) Bunuri si servicii +           10.000 lei
Cap.67.02 Cultura, recreere, religie +           53.000 lei
- titlul (20) Bunuri si servicii +           53.000 lei
Cap.70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica + 27.000 lei
- titlul (71) Active necorporale + 27.000 lei
Cap.84.02 Transporturi + 1.234.000 lei
- titlul (56) Proiecte cu finantare din  Fonduri
externe nerambursabile (FEN)                                    + 1.170.000 lei
- titlul (71) Active nefinanciare + 64.000 lei

Art.2. Lista de investitii se rectifica astfel: + 1.261.000 lei
- Cap.70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica +          27.000 lei

- Sisteme supraveghere video                                   +         19.000 lei
- Recipiente si accesorii inmagazinare apa               +           8.000 lei

- Cap.84.02 Transporturi + 1.234.000 lei
- Reabilitarea si reamenajarea

Cartierului “Orasul Nou” din localitatea Bals,
judetul Olt-cod SMIS 11144 +     1.170.000 lei

- Asfaltare strada Crinilor                                     + 64.000 lei

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
TĂNASIE FLORIN SILVIU


