
 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
Referitor la : rectificarea bugetului local şi modificarea listei de investiţii pe anul 

2008     
 

 Întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.09.2008, 
Având în vedere: 
   - Legea finanţelor publice nr. 273/2006 
  - Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată 
  - Raportul nr. 8456/25.09.2008 al Serviciului Buget-Contabilitate 
  - Raportul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, 

finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, servicii şi comerţ 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) şi art. 45 din 

Legea 215/2001, privind administraţia publică locală , republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,      

 
CONSILIUL LOCAL AL ORA�ULUI BAL� 

HOTĂRĂ�TE : 
 

 Art. 1   Se aprobă rectificarea bugetului local şi modificarea listei de investiţii 
pe anul 2008, 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, pentru ducere la îndeplinire şi Institutiei 
Prefectului Judeţului Olt.     

       
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 

Boltaşu Ionel 
 
 
 

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

                                   SECRETAR 
                                                                               Jr. Dinu Constantin 
Balş, 30.09.2008 
Nr. 44 

R O M Â N I A 
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      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. 44/30.09.2008 
 

 Art. 1. Bugetul de venituri şi cheltuieli se rectifică astfel: 
 
TOTAL VENITURI:                                                                     + 357.000 lei 
Din care: 
- Cote defalcate din impozitul pe venit                                           + 157.000 lei  
- Subvenţii pentru finanţarea cheltuielilor de capital           
ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat                          + 200.000 lei     
 
TOTAL CHELTUIELI:                                                                + 357. 000 lei 
Din care: 
Cap. 65.02 Învăţământ                                                                      + 200.000 lei 
- active nefinanciare (65.02.71)                                                        + 200.000 lei 
 
Cap. 70.02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică                          + 147.000 lei 
- active nefinanciare (72.02.71)                                                        + 147.000 lei 
 
Cap. 84.02 Transporturi                                                                    + 10.000 lei 
- bunuri şi servicii (84.02.20)                                                            + 10.000 lei 
 
 Art. 2. Lista de investiţii se rectifică astfel:                             + 347.000 lei 
 
Cap. 65.02 Învăţământ                                                                       + 200.000 lei 
- Reabilitare Grădiniţă P.N. nr. 6                                                       +  100.000 lei 
- Reabilitare Grădiniţa P.N. nr. 1                                                       + 100.000 lei 
 
Cap. 70.02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică                           + 147.000 lei 
- Locuinţe sociale 60 apartamente – Bloc T7                                     + 110.000 lei 
- Indicatoare intrare în localitate                                                         +   12.000 lei 
- Cabină rezervă                                                                                  +   20.000 lei 
- Cabină staţie autobuz                                                                        +    5.000 lei 
 

Art. 3 Investiţiile “Extindere reţea canalizare str. Fraţii Buzeşti – modul de 
epurare” şi “Extindere reţea canalizare str. Teiş” se cumulează într-o singură investiţie 
cu titlul “Extindere reţea canalizare oraş Balş, str. Fraţii Buzeşti şi str. Teiş”. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 
Boltaşu Ionel 

 


