
H O T Ă R Â R E
Referitor la: aprobare rectificare şi virare de credite între capitole în cadrul

bugetului local pe anul 2013

Întrunit în şedinţa extraordinară din data de 26.08.2013,
Având în vedere:
- Referatul numărul 7631/22.08.2013 al Serviciului Buget -Contabilitate din cadrul Primăriei

oraşului Balş;
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi

completările ulterioare;
- Notificarea nr. 6911/26.07.2013 aferentă Cererii de plată nr. 3 pentru proiectul

Reabilitarea şi reamenajarea Cartierului ,, Oraşul Nou ,,  din localitatea Balş , judeţul Olt –
cod SMIS 11144

- Cont execuţie buget local .
Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă următoarea rectificare şi virare de credite între capitole în cadrul bugetului
local pe anul 2013 :
TOTAL VENITURI: + 2.140.000 lei
Din care:
- Impozit teren per juridice(07020202)                      +        505.000 lei
- Inpozit teren extravilan  (07020203) +          14.000 lei
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii
cererilor de plata ( 400216) + 1.612.000 lei

- Venituri din vanzare loc. fd de stat  (390203)         + 9.000 lei

- TOTAL CHELTUIELI: + 2.140.000 lei
Capitol bugetar Rectificare Virari credite

51.02 Autoritati executive
- cheltuieli personal (10)
- bunuri si servicii (20)
- active nefinanciare (71)
- plati efect ani preced.(85)

-70.000

-70.000

54.02 Alte servicii publice
generale
cheltuieli personal (10)
- bunuri si servicii (20)
- active nefinanciare (71)

-6.000

-6.000

55.02 Tranzactii privind datoria
publica
- bunuri si servicii (20)
- dobanzi (30)

-205.000

-55.000
-150.000

65.02 Invatamant
- cheltuieli personal (10)
- bunuri si servicii (20)
-active nefinanciare (71)
- plati efect ani preced.(85)

+19.000

+19.000

+20.000

+20.000
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66.02 Sanatate
- pr. Finanf FEN postad.(56)
- active nefinanciare (71)
67.02 Cultura, receere, religie
- cheltuieli personal (10)
- bunuri si servicii (20)
- transferuri intre unitati ale
adm. publice (51)

-25.000

-25.000

68.02 Asigurari si asistenta
sociala
- cheltuieli personal (10)
- bunuri si servicii (20)
- asistenta sociala (57)
- active nefinanciare (71)

-15.000

-15.000

70.02 Locuinte, servicii si
dezvoltare publica
- cheltuieli personal (10)
- bunuri si servicii (20)
- active nefinanciare (71)

+9.000

+9.000

+199.000

+199.000

74.02 Protectia Mediului
- bunuri si servicii (20)
- active nefinanciare (71)
84.02 Transporturi
- bunuri si servicii (20)
- pr. cu finantare FEN(56)
-active nefinanciare (71)

+2.112.000

+1.612.000
+500.000

+102.000
+20.000

+82.000
TOTAL:

- cheltuieli personal (10)
- bunuri si servicii (20)
- dobanzi (30)
- transferuri intre unitati ale
adm. publice (51)
- pr. finanf FEN postad.(56)
- asistenta sociala (57)
- active nefinanciare (71)
- plati efect ani preced (85)

+2.140.000

+19.000

+1.612.000

+509.000

+68.000
-150.000

+82.000

Art.2. Lista de investitii se rectifică astfel: + 2.203.000 lei

- Cap.70.02 Locuinte, servicii si dezv.publica +        9.000 lei
- Locuinte sociale Bloc T7 +        9.000 lei

- Cap.84.02 Transporturi + 2.194.000 lei
- Reabilitarea si reamenajarea

Cartierului “Orasul Nou” din localitatea Bals,
judetul Olt-cod SMIS 11144 +   1.612.000 lei
- Lucrari de reparatii aferente retelei stradale
(str, alei, parcari) in orasul Bals +       500.000 lei
- Realizare studiu de fezabilitate strazi in
Orasul Bals                                                                    +        82.000 lei

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,
Iordache Marin

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

Balş, 26.08.2013 SECRETAR ,
Nr.78                                                                                             Jr. Dinu Constantin
(Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi)


