
 

 

 
 

H O T Ă R Â R E 

Referitor la: rectificare buget local pe anul 2017  
 

  
 
 
             Consiliul Local Bals intrunit in sedinta extraordinara in data de 18.12.2017 prin Dispozitia 
Primarului Orasului Bals nr.1205/15.12.2017, legal constituit, 

 

   
 

            Luand act de : 
- Raportul nr. 23780/15.12.2017 al Serviciului Buget-Contabilitate din cadrul Primăriei 

oraşului Bals; 

            Avand in vedere prevederile: 
-  art.19 alin.(2) si art.82 din Legea finanţelor publice nr. 273/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 36 alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- 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 pentru elaborarea actelor normative, republicata; 

           In temeiul prevederilor art.45 alin(2) lit.a si art.115 alin.(1) lit.b din Legea nr.215/2001 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 Adopta prezenta   

 

                                                                        HOTARARE 

  

 

 Art. 1. – Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2017,astfel: 
 
TOTAL VENITURI:                                                                          +  4.639.000   lei 

Din care: 
- Cote defalcate din imp pe venit (040201)                                          +  512.000 lei 
-Imp si taxe cladiri pers juridice (07020102)                                        +  459.000 lei 
-Impozit teren pers fizice (07020201)                                                   +  40.000 lei 
-Impozit teren pers juridice (07020202)                                                +  262.000 lei          
-Impozit teren extravilan (07020203)                                                    +   8.000 lei 
- -Sume def TVA pt ch descentralizate(110202)                                    +  3.246.000 lei 
-Imp mj transport pers fizice (16020201)                                              +   20.000 lei 
-Imp mj transport pers juridice(16020202)                                           +     3.000 lei 
-Taxe si tarife pt eliberare licente (160203)                                          +     7.000 lei 
-Alte taxe pe utilizarea bunurilor (160250)                                           +     1.000 lei 
-Alte impozite ( 180250)                                                                       +      2.000 lei 
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- -Contributie parinti  (330210)                                                               +      2.000 lei 
-Venituri din amenzi(35020102)                                                           +     67.000 lei 
-Venituri din vanzarea locuintelor (390203)                                         -        1.000 lei 
- Subv. Pt acordarea ajutorului de incalzire cu lemne (420234)           +       11.000 lei 
-Varsaminte sect functionare(370203)                                                  -         7.000 lei                                      
-Varsaminte sect funct in sect Dezvoltare(370204)                              +        7.000 lei                            
 
 
 

- TOTAL CHELTUIELI:                                                                   + 4.639.000 lei 

                                                  

Capitol bugetar Rectificare Virari credite 
Cap.51.02 Autoritati pb si act externe 
-cheltuieli de personal(10) 
-bunuri si servicii (20) 
-active nefinanciare(71) 

+43.000 
 

+38.000 
+5.000 

-4.000 
- 

-4.000 

 65.02 Invatamant  
-chelt personal (10) 
-bunuri si servicii (20) 
-asistenta sociala (57) 

+3.412.000 
+3.205.000 

+141.000 
+66.000 

 

67.02 Cultura,Recreere,Religie 
-bunuri si servicii (20) 

+16.000 
+16.000 

+4.000 
+4.000 

68.02 Asistenta sociala 
-cheltuieli personal (10)  
- asistenta sociala(57) 

+17.000 
+30.000 
-13.000 

 

70.02 Locuinte, servicii si dezv publica 
-bunuri si servicii (20) 
-active nefinanciare(71) 

+75.000 
+74.000 
+1.000 

 

74.02 Protectia mediului 
-bunuri si servicii (20) 

+701.000 
+701.000 

 

84.02  Transporturi 
-bunuri si servicii (20) 

+375.000 
+375.000 

 

   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) 
-burse (59) 
- active nefinanciare (71) 
- rambursari credite (81) 

+4.639.000 
+3.235.000 
+1.345.000 

- 
- 
- 

+53.000 
- 

+6.000 
- 

 

 
Art.2. Se aproba rectificarea listei de investitii  astfel:          +     6.000 lei 
 
      Cap.51.02 Autoritati publice                                         +     5.000 lei 

-Imprimanta multifunctionala                                       +     5.000 lei 

 

Cap.70.02 Locuinte, servicii si dezv publica                +      1.000 lei 

- Dotari pt. construire adapost caini oras Bals:   

- Pusca tranchilizare                                                        +      1.000 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 18.12.2017 
Nr.89 
(Hotararea a fost adoptata cu 15   voturi) 
 
 
 


