
 
 

H O T Ă R Â R E 
Referitor la: rectificare şi vir ări de credite ale bugetului local 

pe anul 2010 
 

 Întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.11.2010,  
 Având în vedere: 

      -   raportul nr. 12299/23.11.2010 al Serviciului Buget-Contabilitate din cadrul Primăriei 
oraşului Balş; 

- Legea finantelor publice nr.273/2006; 
- Execuţia bugetului local; 
- Adresa DGFP Olt cu privire la sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 

pe anul 2010, cu repartizarea pe trimestre; 
- Raportul nr. 201/30.11.2010 al Comisiei pentru programe de dezvoltare, economico-

socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, servicii şi comerţ; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. a) şi art. 45 din Legea 
nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI BAL Ş 
 HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1.  Se aprobă rectificarea şi virările de credite ale bugetului local al oraşului Balş pe anul 
2010 conform anexei la prezenta hotărâre. 
 Art.2.   Prezenta hotarâre se va comunica Primarului oraşului Balş, Serviciilor publice din 
cadrul Primăriei oraşului Balş, Servicului Buget-Contabilitate pentru ducere la îndeplinire şi 
Instituţiei Prefectului Judeţului Olt. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Marin Constantin 

 
 
 
 
 
                                                                          Avizat pt. Legalitate conform, art. 117, 

                                                                               lit a) din Legea nr. 215/2001 
                                               SECRETAR 

                                                                                             Jr. Dinu Constantin    
Balş, 30.11.2010 
Nr. 104 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL OLT 

      CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BALŞ 
Balş, str. Nicolae Bălcescu nr. 14, 2351 - 1 -00, Olt 

Tel. 0249-450145; Fax 0249-450140 
www.bals.ro 



Anexă la HCL Balş nr. 104/30.11.2010 
 

 Art. 1. Bugetul se rectifică astfel: 
 
TOTAL VENITURI:       + 407.000 LEI 
 Din care: 
- Sume defalcate din TVA pt finanţare cheltuieli descentr. + 405. 000 LEI 
- Donaţii şi sponsorizări       +     2. 000 LEI 
 
TOTAL CHELTUIELI: 

Capitol bugetar Rectificare Virări credite 
51.02 Autorităţi executive  
- bunuri şi servicii 

- + 12.000 lei 

61.02. Ordine publică 
- bunuri şi servicii 

- - 4.000 lei 
 

65.02. Învăţământ 
- cheltuieli de personal 
- bunuri şi servicii 

+ 200.000 lei 
+ 200.000 lei 

- 

- 19.000 lei 
- 

- 19.000 lei 
67.02. Cultură, recreere, religie 
- bunuri şi servicii 

+ 2.000 lei - 6.000 lei 

68.02. Asigurări şi asist. socială 
- cheltuieli de personal 
- asistenţă socială 

+ 205.000 lei 
+ 120.000 lei 
+   85.000 lei 

- 
- 
- 

70.02. Locuinţe, serv. şi dezv. p. 
- bunuri şi servicii 

- 
- 

+ 12.000 lei 
+ 12.000 lei 

74. 02. Protecţia mediului 
- bunuri şi servicii 

- 
- 

+ 39.000 lei 
+ 39.000 lei 

84.02. Transporturi 
- bunuri şi servicii 

- 
- 

- 34.000 lei 
- 34.000 lei 

  
 Art. 2. Rectificări în cadrul centrelor bugetare din învăţământul preuniversitar 
de stat Balş, la titlul „Bunuri şi servicii”: 

- Colegiul Tehnic Balş = + 35.000 lei 
- Colegiul Tehnic „Nicolae Bălcescu” = - 34.000 lei 
- Liceul Teoretic „Petre Pandrea” = - 5.000 lei 
- Şcoala cu clasele I-VIII „Mihail Drumeş” = - 9.000 lei 
- Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1 = - 1.000 lei 
- Primăria oraşului Balş = - 5.000 lei 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

MARIN CONSTANTIN 


