
 

H O T Ă R Â R E 
Referitor la: rectificare şi virări de credite în cadrul bugetului activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi  
modificarea listei de investiţii pe anul 2012 

 

 Întrunit în şedinţa extraordinară din data de 20.12.2012, 
 Având în vedere: 

- Raportul nr. 14154/20.12.2012 al Serviciului Buget-Contabilitate din cadrul Primăriei 
oraşului Balş; 

- Legea finanţelor publice nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
 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 ORAŞULUI BALŞ 
 HOTĂRĂŞTE:  

 

 Art. 1. – Se aprobă rectificarea şi virările de credite în cadrul bugetului local şi modificarea 
listei de investiţii pe anul 2012, 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 . 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Drăgan Gheorghe 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                   Avizat pt. Legalitate conform, art. 117, 
                                                                          lit a) din Legea nr. 215/2001 

                                                                                               SECRETAR 
                                                                                         Jr. Dinu Constantin   
 
 
 
Balş, 20.12.2012 

Nr. 150 

(Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi) 
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Anexă la HCL Balş nr. 150/20.12.2012 

 
Art. 1. În cadrul bugetului activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 
proprii au loc următoarele rectificări şi virări de credite: 
 
VENITURI:      + 417.000 lei 
- Venituri din chirii    +     3.000 lei 
- Venituri din contracte încheiate cu CASS + 340.000 lei 
- Venituri din contracte încheiate cu DSP +   56.000 lei 
- Venituri din prestări servicii   +   18.000 lei 
 
CHELTUIELI:     + 417.000 lei 
Cap. 65.10 Învăţământ    +     3.000 lei 
- Bunuri şi servicii (65.10.20)   +     3.000 lei  
Cap.66.10 Sănătate    + 414.000 lei 
- Cheltuieli de personal (66.10.10)   + 229.000 lei 
- Bunuri şi servicii(66.10.20)   + 187.000 lei 
- Plăţi efectuate ani anteriori (66.10.85) -      2.000 lei 
 
Art.2. Lista de investiţii se modifică astfel:  
Cap.66.10 Sănătate: 
- Firmă luminoasă     + 10.000 lei 
- Sistem informatic    -  10.000 lei 
 
 
 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
     DRĂGAN GHEORGHE                                        


