
 
 

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

pe anul 2012 
 

 Întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.08.2012, 
 Având în vedere: 

- Raportul nr. 9315/20.08.2012 al Serviciului Buget-Contabilitate; 
- Legea finanţelor publice nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea Consiliului Local Balş nr. 17/28.06.2012 privind alocarea sumei de 75 000 lei 

pentru suplimentarea investiţiei „Realizare locuri de joacă în cartierele oraşului Balş”; 
- Necesitatea asigurării cheltuielilor de funcţionare şi dezvoltare; 
- Contul de execuţie. 
- Raportul nr. 201/30.08.2012 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 în cadrul bugetului local pe anul 2012 al 
oraşului Balş, 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, 

Tucan Dumitru 
 
 
 
 
 

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

                                            SECRETAR 
                                                                                          Jr. Dinu Constantin   
Balş, 30.08.2012 
Nr. 43 
(Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi) 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL OLT 

      CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BALŞ 
Balş, str. Nicolae Bălcescu nr. 14, 235100, Olt 

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



Anexă la HCL Balş nr. 43/30.08.2012 
 
 Art. 1. În cadrul bugetului local al oraşului Balş au loc următoarele rectificări şi 
virări de credite: 
 
 TOTAL CHELTUIELI: 

Capitol bugetar Rectificare Virări credite 
54.02. Alte servicii publice generale 
- bunuri şi servicii (20) 

+ 15 000 
+ 15 000 

 

66.02. Sănătate 
- rambursări credite (81) 

 - 180 000 
- 180 000 

67.02. Cultură, recreere şi religie 
- bunuri şi servicii (20) 

+ 20 000 
+ 20 000 

 

70.02. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 
- bunuri şi servicii (20) 
- active nefinanciare (71) 

 + 230 000 
+ 155 000 
+   75 000 

84. 02. Transporturi 
- bunuri şi servicii (20) 
- rambursări credite (81) 

         -  50 000 
        + 10 000 
         -  60 000 

     TOTAL: 
- cheltuieli personal (10) 
- bunuri şi servicii (20) 
- dobânzi (30) 
- transferuri între unităţi ale admin. Publice (51) 
- pr. Finan. FEN postad. (56) 
- asistenţă socială (57) 
- active nefinanciare (71) 
- rambursări de credite (81) 
- plăţi efect. ani preced (85) 

+ 35 000 
 
+ 35 000 

 
 

+ 165 000 
 
 
 
 
 

+  75 000 
- 240 000 

 
 Art. 2. Se aprobă modificarea denumirii investiţiei din „Locuri de joacă” în 
„Realizare locuri de joacă în cartierele oraşului Balş”. 
 
 Art. 3. Lista de investiţii se modifică astfel:   + 75 000 lei 
 Cap. 70.02. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică  + 75 000 lei 
 - „Realizare locuri de joacă în cartierele oraşului Balş” + 75 000 lei 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
TUCAN DUMITRU 


