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HOTĂRÂRE
referitor la rectificarea bugetului local al UAT Bals si virari de credite intre capitole

bugetare pe anul 2019

Consiliul Local Balş întrunit in şedinţa extraordinara în data de 09.01.2020 prin
Dispoziţia Primarului Oraşului Balş nr.24/06.01.2020, legal constituit,

Luand act de:
- referatul de aprobare al Primarului orasului Bals —nr.27169/23.12.2019;
- raportul nr. 27170/23.12.2019 al Serviciului Buget-Contabilitate;
- adresa nr.27114/23.12.2019 privind majorarea sumelor defalcate din TVA pentru

echilibrarea bugetelor locale;
Avand in vedere prevederile:

- arţ,19 alin.(2) si art.82 din Legea finanţelor publice nr. 273/2006, cu modificările şi

completările ulterioare;
- art, 129 alin. (2) lit. b) coroborat cualin. (4) lit.a) din OUG nr.57/2019- Codul

administrativ;
- 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;

In temeiul prevederilor art.139 alin.(3) lit.a) siale art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019-
Codul administrative
Adopta prezenta

HOTARARE

Art, 1, — Se aprobă rectificarea bugetului local al UAT Bals si virari de credite intre capitole
bugetare pe anul 2019 „astfel:
TOTAL VENITURI: + 67.000 lei

Din care:
-Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale(1 10206) +16.000 lei
- Impozit teren pers fizice (07020201) + 8.000 lei

- Impozit teren intravilan (07020203) + 2.000 lei
- Taxe judiciare de timbru(070203) + 16.000 lei

- Impozit mijl transport pers fizice (16020201) + 8.000 lei

- Taxe,tarife elib,licente(160203) + 7.000 lei

- Venituri din chirii si concesiuni (30020530) + 6.000 lei

- Taxe speciale(360206) + 4.000 lei



TOTAL CHELTUIELI: + 67 .000 lei

Capitol bugetar Rectificare Virari credite
Cap.51.02 Autoritati publicesi act externe - -86.000
- bunurisi servicii (20) - -86.000
68.02 Asigurarisi asistenta sociala -6.000
- cheltuieli personal (10)-venituri proprii -6.000

70.02 Locuinte, servicii si dezv publica -38.000
- cheltuieli personal (10)- -2.000
-bunurisi servicii (20) -36.000

74.02 Protectia mediului +67.000 +140.000
-bunuri si servicii (20) +67.000 +140.000
184.02 Transporturi -10.000
-bunuri si servicii (20) -10.000

Art. 2. — Prezenta hotărâre se va aducela 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 .

EI DE SEDINTA,
.4 Badea Vahina Elena

Avizat pt.legalitate
SECRETAR GENERAL,

Jr.Dinu Constantin
Bals 09.01.2020
Nr.2
(Hotararea a fost adoptata cu 10 voturi)


