
 
 
 

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

pe anul 2010 
 

 Întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.08.2010,  
 Având în vedere: 

-   raportul nr. 6078/11.06.2010 al Serviciului Buget-Contabilitate din cadrul Primăriei oraşului 
Balş; 

- Legea finantelor publice nr.273/2006; 
- Referatul nr. 7676/21.07.2010 al Serviciului Impozite şi Taxe locale; 
- Rapoartele nr. 8878/25.08.2010 şi nr. 8879/25.08.2010 ale Serviciului Urbanism; 
- Raportul nr. 140/27.08.2010 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 ORA ŞULUI BAL Ş 
 HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1.  Se aprobă rectificarea bugetului local al oraşului Balş pe anul 2010 conform anexei la 

prezenta hotărâre. 
 Art.2.   Prezenta hotarâre se va comunica Primarului oraşului Balş, Serviciilor publice din 
cadrul Primăriei oraşului Balş, Servicului Buget-Contabilitate pentru ducere la îndeplinire şi 
Instituţiei Prefectului Judeţului Olt. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Munteanu-Oprea Petre 

 
 
 

 
                                                                          Avizat pt. Legalitate conform, art. 117, 

                                                                               lit a) din Legea nr. 215/2001 
                                               SECRETAR 

                                                                                             Jr. Dinu Constantin    
Balş, 27.08.2010 
Nr. 71 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL OLT 

      CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BALŞ 
Balş, str. Nicolae Bălcescu nr. 14, 2351 - 1 -00, Olt 
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Anexă la H.C.L. Balş nr. 71/27.08.2010 

 
Art 1.TOTAL CHELTUIELI:                                                    
Capitol bugetar Rectificare Virari credite 

51.02 Autoritati executive 
- cheltuieli personal 
- bunuri si servicii 
- active nefinanciare 

- 
- 
- 
- 

-205.000 
-225.000 

- 
+20.000 

65.02 Invatamant 
- cheltuieli personal 
- bunuri si servicii 
-active nefinanciare 

- 
- 

+190.000 
- 
 

+ 190.000 
68.02 Asigurari si asistenta 
sociala 
- cheltuieli personal 
- bunuri si servicii 
-asistenta sociala 

-  
 
 
 
 

70.02 Locuinte, servicii si 
dezvoltare publica 
- cheltuieli personal 
- bunuri si servicii 
- active nefinanciare 

- 
- 
- 
 

+15.000 
 
 
 

+15.000 
   TOTAL: 
- cheltuieli personal 
- bunuri si servicii 
- active nefinanciare 

 
 

0 
-225.000 

 
+225.000 

 
Art.2.Lista de investitii se modifica astfel:                     +     225.000 lei    
Din care: 
Cap. 51.02 Autoritati executive                                      +      20.000 lei 
- Program informatic Gestiunea contractelor                  +      20.000 lei 
 
Cap.65.02  Invatamant                                                + 190.000 lei               
 - Centrala termica Liceul Teoretic Bals                        - 75.000 lei 
 - Instalatie termica interioara Liceul Teoretic Bals       + 220.000 lei 
 - Introd. gaze naturale pt incalzire Lic Teoretic Bals    -  25.000 lei 
 - Inlocuire retea termica intre CT din zona si L Teoretic + 70.000 lei 
 
Cap. 70.02 Locuinte, servicii si                                      +      15.000 lei 
                  dezvoltare  

- Reabilitare cladire, izolatie termica la 
          Statia de pompare ape str Ciresului nr.88             +      15.000 lei 
 
Art.3. Avand in vedere necesitatea suplimentarii creditelor necesare cheltuielilor de 
personal pentru asistentii personali  solicitam urmatoarele: 
Venit:   Sume defalcate din TVA pt finantarea chelt descentralizate: 
             - cheltuieli personal asistenti personali      +  30.000 lei 



    - cheltuieli personal cresa                          -   30.000 lei 
Cheltuieli: Cap.68.02 Asistenta sociala 
Din care:- Cheltuieli de personal: - asistenti personali    + 30.000 lei 
                                                      - cresa                         -  30.000 lei 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
MUNTEANU-OPREA PETRE 


