
 

 
H O T Ă R Â R E 

 

Referitor la: la aprobare  virări de credite in trimestrul III 2015 intre capitolele 

bugetului local. 
 
                    Consiliul Local Bals intrunit in sedinta extraordinara in data de 14.09.2015 
prin  Dispozitia Primarului Orasului Bals nr.809/10.09.2015, legal constituit 
 

 Luand act de : 
- raportul nr. 9647/09.09.2015 al Serviciului Buget-Contabilitate; 
- necesitatea asigurarii drepturilor indemnizatiilor persoanelor cu handicap; 
Avand in vedere: 
- prevederile art.49, alin.4,7 din Legea finanţelor publice nr. 273/2006, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
- prevederile 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, 

 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a)  si art.115 alin.(1) lit.b din Legea nr. 
215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 Adopta prezenta 
    
                                                                   HOTARARE 
 

      Art.1 –Se aproba   virările  de credite in trimestrul III 2015 intre capitolele bugetului 
local conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

            Art.2 – 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 ,aducandu-se si la cunostinta publica. 
 
                                                                     PRESEDINTE DE SEDINTA, 
                                                                                STANA DANIELA 
 
 
 
 
 
                                                                                                      Avizat pt.legalitate conform art.117 
                                                                                                           lit.a) din Legea nr.215/2001 
                                                                                                                          SECRETAR, 
                                                                                                                  Jr. Dinu Constantin  
Bals,14.09.2015 
Nr.102 
(Hotararea a fost adoptata cu 10 voturi) 
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                                                                                                 Anexa la HCL nr.102/14.09.2015       
 

                                                  
Capitol/subcapitol 

bugetar 
Titlu/articol bugetar Suma 

54.02/05 Fond de rezerva la 
dispozitia autoritatilor locale 

5004 Fond de rezerva 
 

-9.000 
 

67.02/0306 Case de Cultura 100101 Salarii de baza -2.000  
 

 100130 Contributii asigurari 
sociale 

-2.000  

67.02/0503 Intretinere gradini 
publice,parcuri,zone 
verzi,baze sportive 

100101 Salarii de baza -7.000  

  
100130 Contributii asigurari 

sociale 

-12.000 

 200106 Piese de schimb -2.000 

68.02/0502 Asistenta sociala 
in caz de invaliditate 

570201 Ajutoare sociale in 
numerar  

+34.000  
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