
 
H O T Ă R Â R E 

           Referitor la aprobare rectificare buget credite interne pe anul 2017 
 
 
 
             Consiliul Local Bals intrunit in sedinta ordinara in data de 26.10.2017 prin 
Dispozitia Primarului Orasului Bals nr.781/20.10.2017, legal constituit, 
 
Luand act de: 

- raportul nr.19901/23.10.2017 al Serviciului Buget-Contabilitate; 

- HCL nr.70/28.09.2017 si notificarea C.A.I.L. privind suplimentarea listei de investitii 

din bugetul creditelor interne; 

- contractul de credit nr.2ACR/11.03.2016 privind contractarea unui imprumut intern in 

valoare de 7.000.000 lei cu o maturitate de 10 ani,in vederea finantarii unor proiecte 

de investitii locale;  

- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Bals-aviz favorabil; 

Avand in vedere prevederile: 

- Legea finanţelor publice nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr.9/2017-Norme si proceduri privind autorizarea contractarii sau garantarii de 

imprumuturi de catre UAT; 

- art.36 alin.(2) lit.b coroborat cu alin.(4) lit.a din Legea administraţiei publice locale  

nr.215/2001 cu modificările şi completările ulterioare ; 
-     prevederile art.3 alin.2,art.42 alin.4,art.43 alin.4,art.80,81,82 si 83 din Legea nr.24/2000 

privind normele de tehnica legislativa privind elaborarea actelor normative, republicata; 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin.(2) lit.a) si ale art.115 ali.(1) lit.b din Legea nr. 

215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 Adopta prezenta 

 

                                                                       H O T A R A R E  
 
 Art.1. Se aproba rectificarea bugetului creditelor interne,astfel: 

  

TOTAL VENITURI:                                            +  1.657.000       lei 

Din care: 
 

TOTAL CHELTUIELI:                                        +   1.657.000      lei 

Din care: 
Cap. 70.07 Locuinte, servicii si dezv publica 

Titlul Active nefinanciare (700771)               +  593.000 lei                
 

Cap.84.07 Transporturi 
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Titlul Active nefinanciare (840771)               +1.064.000 lei 

 
Art.2. Se aproba rectificarea listei de investitii a bugetului creditelor interne pe anul 

2017 astfel:                                                                     

 
 Cap. 70.02 Locuinte, servicii si dezv publica                             +    593.000 lei 

- Amenajare cimitir str. Depozitelor, or Bals, jud Olt                     +    525.000 lei 
- Dotari pentru “Construire adapost caini fara stapan,  

or Bals,jud Olt”:                                                                      +     68.000  lei 

-Masa chirurgicala                                                                   +       3.000 lei 
-Pusca tranchilizare                                                                 +      15.000 lei 

-Autovehicul CC 1600 cmc tip furgon                                        +      50.000 lei 

 
 

Cap.84.02 Transporturi                                                            + 1.064.000 lei 

- Modernizare strada Depozitelor,or Bals, jud Olt                          +   533.000 lei 
- Reabilitare alei carosabile zona Monument-Turnuri, or Bals 

Jud Olt                                                                                    +   531.000 lei 
 

Art.3. – Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinta publica, se va comunica Primarului oraşului 

Balş, serviciilor publice din cadrul Primăriei oraşului Balş, Serviciului Buget-Contabilitate  

pentru ducere la îndeplinire şi Institutiei Prefectului Judeţului Olt . 
 

 

 

                                                        PRESEDINTE DE SEDINTA, 
                                                                            CIRTOG MARIUS 
 
 
 
  
 
  

 
 
 

 
                                                                                                                     Avizat pt.legalitate conform art.117 
                                                                                                                           lit.a) din Legea nr.215/2001 
                                                                                                                                    SECRETAR, 
                                                                                                                             Jr. Dinu Constantin  
Bals 26.10.2017 
Nr.72 
 (Hotararea a fost adoptata cu 19  voturi) 
 

 

 

 

 
 


