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H O T Ă R Â R E 

Referitor la: rectificare buget local pe anul 2018 si virari de credite intre capitole bugetare.  

 

Consiliul Local Balş întrunit in şedinţa extraordinară în data de 18.12.2018  prin Dispoziţia 

Primarului Oraşului Balş nr.1063/13.12.2018, legal constituit, 

 

            Luand act de : 

- raportul nr. 24601/14.12.2018 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 al orasului Bals pe anul 2018 si virari de 

credite intre capitole bugetare ,astfel: 

 

TOTAL VENITURI:                                                                           + 130.000   lei 

Din care: 

-Imp.cladiri pers.fizice (07020101)                                                         + 23.000 lei                                                     

- Imp.cladiri pers.juridice (07020102)                                                     +  9.000 lei     



- Taxe judiciare de timbru (070203)                                                                + 3.000 lei  

- imp.mj.transport pers.fizice(16020201)                                                         +15.000 lei 

- imp.mj.transport pers.juridice(16020202)                                                      +  6.000 lei  

-Alte imp.si taxe(180250)                                                                                 +  1.000 lei 

- Taxe speciale(360206)                                                                                    +  3.000 lei 

- Alte venituri(360250)                                                                                     + 15.000 lei 

- Varsaminte sect.functionare(370203)                                                            +211.000 lei 

- Varsaminte sect.functionare in sect.dezvoltare(370204)                               - 211.000 lei    

- Subventii pt.acordare ajutoare caldura(420234)                                            +     5.000 lei 

-Subventii primite de la buget CJ( 430208)                                                      +   50.000 lei                                         

 

- TOTAL CHELTUIELI:                                                                            + 130.000 lei 

                                                                                                                   

 

Capitol bugetar Rectificare 
Virari credite 

51.02 Autoritati publice si actiuni 

externe  

- chelt.personal(10) 

- bunuri si servicii(20) 

 
- 86.000 

 

- 46.000 

- 40.000 

65.02 Invatamant 

- active necorporale (71) 

 

+35.000 

+35.000 

 

 

67.02 Cultura,recreere si religie 

-Bunuri si servicii(20) 

 

 
 

68.02 Asigurari si asist sociala 

- asistenta sociala (57) 

+5.000 

+5.000 

 

70.02 Locuinte,servicii si 

dezv.publica 

- active nefinanciare 

+90.000 

+90.000 

                +86.000 

                +86.000 



 Art. 2. Se aproba rectificarea listei de investitii,astfel:                          + 211.000 lei 

Cap.51.02 Autoritati publice si actiuni externe   

-router VPN                                                                                                          -     1.000 lei 

- licente Windows                                                                                                +     1.000 lei 

Cap. 65.02 Invatamant                                                                                         +   35.000 lei 

Corectie denumire obiectiv: 

-achizitionare centrala termica 28 KW ,ventiloconvectoare si montaj la sala de sport Mihail 

Drumes in obiectiv    

-achizitionare centrala termica pe gaze 85 KW-2 buc., aeroterme cu agent termic 40KW, 

realizare alim. cu gaze,bransament, marire debit,avize la sala de sport Mihail Drumes +35.000 lei   

Cap.70.02  02 Locuinte,servicii si dezv.publica                                                      +176.000 lei 

-bransament electric,trifazat,subteran si firida de distributie si 

 contorizare montata la parterul blocului TM din str. N.Balcescu nr.169               +109.000 lei 

-realizare PUZ in vederea realizarii inv.” Amenajare zona de agrement  

Balta Garii si drum de acces str.Nufarului( studiu oportunitate, PUZ,taxe, 

documentatii avize,lucrari proiectare)                                                                       +67.000 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, 

                                                              Badea Vanina Elena 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Avizat pt.legalitate                                                                                                                                  

.                                                                                                                            conform art.117 lit.a) 

                                                                                                                           din Legea nr.215/2001 

                                                                                                                                    SECRETAR, 

                                                                                                                             Jr. Dinu Constantin  

Bals  18.12.2018 

Nr.105 

(Hotararea a fost adoptata cu 10  voturi) 

 

 



 


