
 
H O T Ă R Â R E 

Referitor la: utilizarea fondului de rulment în  anul 2016 
  

                 Consiliul Local Bals intrunit in sedinta extraordinara in data de 02.02.2016 
              prin  Dispozitia Primarului Orasului Bals nr.93/29.01.2016, legal constituit, 

 

            Luand act de: 
- Raportul nr. 1341/25.01.2016 al Serviciului Buget-Contabilitate; 
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Bals-raport 

nr.29/01.02.2016; 
In baza prevederilor: 
- Art.58 alin.1 pct.a,b,c si art.58 alin.1-1,alin.1-2,alin.1-3 din Legea finanţelor publice locale 

nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Închiderea exerciţiului financiar 2015 cu un excedent în sumă de 718.579,76 lei sursa 

A(buget local) şi suma de 104.396,19  sursa E(activităţi autofinanţate) ;  
- 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,  
           In temeiul prevederilor art.45 alin.1 lit.a si ale 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 aprobă utilizarea sumei de 229.561,44 lei (sursa A) şi a sumei de 68.228,19 lei (sursa E) 
cât şi a dobânzii acordate pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între 
veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în funcţie de necesitatea plăţilor din cursul 
anului pentru cele două secţiuni. 
           Art.2.- Se aproba utilizarea sumei de 489.018,32 lei(sursa A) si a sumei de 36.168,00 lei (sursa E) cat 
si a dobanzii acordate pentru cheltuielile sectiunii de dezvoltare. 
 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, 
                                                                         TANASIE SILVIU 
 
 
 

 
                                                                                                                     Avizat pt.legalitate conform art.117 
                                                                                                                           lit.a) din Legea nr.215/2001 
                                                                                                                                    SECRETAR, 
                                                                                                                             Jr. Dinu Constantin  
Bals,02.02.2016 
Nr.14 
(Hotararea a fost adoptata cu 14  voturi) 
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