
 
H O T Ă R Â R E 

Referitor la: rectificarea şi vir ările de credite la bugetul local 
pe anul 2010 

 

Întrunit în şedinţa extraordinară din data de 11.06.2010,  
 Având în vedere: 

- raportul nr. 6078/11.06.2010 al Serviciului Buget Contabilitate din cadrul Primăriei oraşului Balş; 
- Legea finantelor publice nr.273/2006; 
- Adresa nr. 1137/08.06.2010 a Administraţiei finanţelor Publice Balş; 
- Sentinţa comercială nr. 72/30.01.2009 a Tribunalului Olt; 
- Ordonanţa nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite 

prin titluri executorii; 
- Contractele de sponsorizare încheiate între Primăria oraşului Balş şi agenţii economici în 

vederea sponsorizării festivalului „Pomul Vieţii”, ed. a XVII –a ; 
- Adresa nr. 1068/01.06.2010 a D.G.F.P. Olt cu privire la sumele defalcate din unele venituri ale 

bugetului de stat pe anul 2010, cu repartizare pe trimestre, 
 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 la bugetul 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, 
MUNTEANU-OPREA PETRE 

        
 
 
 
                                      

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

                                                   SECRETAR 
                                                                                              Jr. Dinu Constantin     
Balş, 11.06.2010 
Nr. 43 
 

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 nr. 43/11.06.2010 
 

Art 1.Bugetul de venituri şi cheltuieli se modifică astfel: 
TOTAL VENITURI:                                                         + 243.000 lei 
Din care: 
- Cote defalcate din impozitul pe venit                           + 244.000 lei 
- Sume defalcate din TVA pt finantare chel.t descentr.   -   18.000 lei 
-Donatii si sponsorizari                                                   +   8.000 lei 
-Venituri in vanzari loc fd stat                                         +  9.000 lei 
TOTAL CHELTUIELI:                                                   +243.000 lei 

 
Capitol bugetar Rectificare Virari credite 

51.02 Autoritati executive 
- cheltuieli personal 
- bunuri si servicii 
- active nefinanciare 

+93.000 
- 

+93.000 
- 

- 
- 
 

54.02 Alte servicii publice 
generale 
- cheltuieli personal 
- bunuri si servicii 

- - 

61.02 Ordine publica si siguranta 
nationala 
- cheltuieli personal 
- bunuri si servicii 

- - 

65.02 Invatamant 
- cheltuieli personal 
- bunuri si servicii 
-active nefinanciare 

-18.000 
-18.000 

- 
- 

- 
- 
 

67.02 Cultura,recreere si religie 
- cheltuieli personal 
- bunuri si servicii 
- active nefinanciare 

+8.000 
 

- 
+8.000 

-50.000 
- 
- 
- 

-50.000 
68.02 Asigurari si asistenta 
sociala 
- cheltuieli personal 
- bunuri si servicii 
-asistenta sociala 

-  
 
 
 

70.02 Locuinte, servicii si 
dezvoltare publica 
- cheltuieli personal 
- bunuri si servicii 
- active nefinanciare 

+160.000 
- 
- 
- 

+160.000 

+217.000 
 

- 
- 

+217.000 
74.02 Protectia mediului 
- cheltuieli personal 
- bunuri si servicii 

-  

84.02 Transporturi 
- cheltuieli personal 
- bunuri si servicii 
- active nefinanciare 

- -167.000 
- 
- 

-167.000 
   TOTAL: 
- cheltuieli personal 
- bunuri si servicii 
- active nefinanciare 

+243.000 
-18.000 

+101.000 
+160.000 

 

 

 



 
Art.2.Lista de investitii se modifica astfel:                      +    159.000 lei 
Din care: 
Cap.67.02 Cultura, recreere, religie                                -       50.000 lei  
- Amenajare spatii verzi Judecatorie-Monument            -       50.000 lei 
 
Cap. 70.02 Locuinte, servicii si 
                  dezvoltare publica                                          + 377.000 lei  
- P.U.G.                                                                            -  125.000 lei 
- Camin nefamilisti 50 garsoniere str N Balcescu 211    + 502 000 lei                                                               
 
Cap. 84.02 Transporturi                                                     - 167.000 lei 

- Modernizare pod vechi                                            -   50.000 lei 
- Amenajare parcare Competrol                                 -   75.000 lei 
- Modernizare trotuare                                               -   42.000 lei 
 
Bugetul de venituri si cheltuieli se va prezenta pe trimestre astfel: 
 
TOTAL VENITURI:                                             26.386.000 lei 
TRIM I                                                                    8.405.000 lei 
TRIM II                                                                   8.929.000 lei 
TRIM III                                                                  5.393.000 lei 
TRIM IV                                                                  3.672.000 lei 
 
TOTAL CHELTUIELI:                                        26.386.000 lei 
TRIM I                                                                    8.405.000 lei 
TRIM II                                                                   8.929.000 lei 
TRIM III                                                                  5.393.000 lei 
TRIM IV                                                                  3.672.000 lei 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
MUNTEANU-OPREA PETRE 


