
 
 

H O T Ă R Â R E 
Referitor la : rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activităţi 

finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local pe anul 2008  
 

 Întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.10.2008, 
 Având în vedere: 

- Raportul nr. 9473/28.10.2008 al Serviciului Buget-Contabilitate; 
- Legea finanţelor publice nr. 273/2006; 
- Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001; 
- H.G. nr. 1155/24.09.2008 cu privire la alocarea unei sume din Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru 
finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital ale autorităţilor administraţiei publice 
locale; 

- Adresa nr. 25973/24.10.2003 a D.G.F.P. – Olt; 
- Adresa nr. 9446/27.10.2008 a Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţei cu 

privire la suplimentarea bugetară pentru „Programul de realizare a sistemului 
informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar a băncilor de date urbane”; 

- Adresa nr. 8830/08.10.2008 a comisiei privind acordarea subvenţiilor conform OUG nr. 
107/2006 şi OUG nr. 5/2003 

- Adresa nr. 8826/08.10.2008 privind repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat pe anul 2008; 

- Raportul nr. 9241/21.10.2008 privind acordarea tichetelor cadou pentru angajaţii 
Primăriei oraşului Balş, unităţilor subordonate şi aparatului permanent al Consiliului 
Local Balş; 

- H.C.L. nr. 111/20.12.2007 cu privire la includerea în buget a sumelor necesare pentru 
plata tichetelor cadou pentru salariaţii învăţământului preuniversitar de stat; 

- H.C.L. nr. 43/30.09.2008 privind alocarea sumei de 100.000 lei pentru activităţi sportive; 
- H.C.L. nr. 48/30.09.2008 privind alocarea sumei de 150.000 lei pentru organizarea 

Orăşelului Copiilor şi înfrumuseţarea oraşului cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2008-2009; 
- Notă fundamentare nr. 9356/24.10.2008 – birou administrativ; 
- Notă fundamentare nr. 9352/24.10.2008 – serviciu urbanism. 
- Avizul 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 nr. 
215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BALŞ 

HOTĂRĂŞTE : 
 

R O M Â N I A 
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 Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli conform anexei nr. 1, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
 Art. 2. Se aprobă rectificarea listei de investiţii conform anexei nr. 2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 3. Se aprobă virarea de credite conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Balş, serviciilor publice din 
cadrul Primăriei oraşului Balş, Serviciului Buget-Contabilitate 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, 30.10.2008 
Nr. 68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA NR. 1 la HCL nr. 68/30.10.2008 
 

Bugetul de venituri şi cheltuieli se rectifică astfel: 
 

TOTAL VENITURI:                                                        + 1.858.000 lei 
Din care: 

- Cote defalcate din impozit pe venit                            + 303.000 lei 
- Sume alocate de Consiliile Judeţene pt. 

echilibrarea bugetelor locale                                             +   5.000 lei 
- Sume defalcate din TVA pt echilibrarea 

bugetelor locale                                                             + 1.500.000 lei 
- Sume defalcate din TVA pt finanţarea 

cheltuielilor descentralizate                                         -   230.000 lei 
- Donaţii, sponsorizări                                                +  7.000 lei 
- Subvenţii pt. acordarea ajutorului pt. 

încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili                  +  193.000 lei 
- Subvenţii de la bugetul asigurărilor pt şomaj          +   50.000 lei 
- Subvenţii pt. finanţarea lucrărilor de cadastru 

imobiliar                                                                           +  30.000 lei 
 

TOTAL CHELTUIELI:                                                  + 1.858.000 lei 
Din care: 

Cap.51.02 Autorităţi publice                                           +  232.000 lei 
Din care: 

- Bunuri şi servicii                                                         +      175.000 lei 
- Asistenţă socială                                                         +       23.000 lei 
- Active nefinanciare                                                     +       34.000 lei 
Cap.54.02 Alte servicii publice generale                      +         3.000 lei 

Din care: 
- Asistenţă socială                                                              +  3.000 lei 
Cap.61.02 Ordine publică şi siguranţa naţională              +   2.000 lei 

Din care: 
- Asistenţă socială                                                              +    2.000 lei 
Cap.65.02 Învăţământ                                                      +  601.000 lei 

Din care: 
- Asistenţă socială                                                              + 551.000 lei 
- Active nefinanciare                                                          +  50.000 lei 
Cap. 67.02 Cultură, recreere şi religie                               +  232.000 lei 

Din care: 
- Bunuri şi servicii                                                             + 187.000 lei 
- Asistenţă socială                                                               + 15.000 lei 
- Transferuri către instituţii publice                                    +  30.000 lei 



 
Cap.68.02   Asigurări şi asistenţă socială                           -  7.000 lei 

Din care: 
 - Cheltuieli personal      - 100.000 lei 

- Asistenţă socială                                                                + 93.000 lei 
Cap.70.02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică              + 30.000 lei 

Din care: 
- Cheltuieli de personal                                                      +   50.000 lei 
-Transferuri pt cadastru imobiliar                                      +   30.000 lei 
- Active nefinanciare                                                          +   50.000 lei 
Cap.74.02 Protecţia mediului                                             +  60.000 lei 

Din care: 
- Active nefinanciare                                                          +  60.000 lei 
Cap.84.02 Transporturi                                                      + 605.000 lei 

Din care: 
-Active nefinanciare                                                          + 605.000 lei 

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
BOLTAŞU IONEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ANEXA NR. 2 la HCL nr. 68/30.10.2008 

 
Lista de invesţii se rectifică astfel:                                  +  799.000 lei  
 

Cap.51.02 Autoritati publice                                      +    34.000 lei 
- Sistem supraveghere video                                      +    31.000 lei 
- Sistem alarma                                                          +     3.000 lei 
 
Cap.65.02 Invatamant                                                     +  50.000 lei 
- Imprejmuire Sc Gen cu cls I-VIII M. Drumeş               + 20.000 lei 
- Imprejmuire Sc Gen cu cls I-VIII nr.1                          +  20.000 lei 
- Imprejmuire Gradinita nr.2-str. N.Titulescu                  + 10.000 lei 
 
Cap.70.02 Locuinte, servicii şi dezvoltare publică         + 50.000 lei 
- Alimentare cu apa str.Oltetului                                     + 10.000 lei 
- Alimentare cu apa str Campului                                   + 10.000 lei 
- Reabilitare retea apa zona Familial Bl 28-31 bis        +  30.000 lei 
 
Cap.74.02 Protectia mediului                                         + 60.000 lei 
- Extindere retea canalizare str. 1Decembrie                 + 15.000 lei 
- Canalizare str. Nufarului                                              + 25.000 lei 
-Imbunatatirea calitatii mediului prin realizarea  
de spatii verzi si locuri de joaca in orasul Bals              + 20.000 lei 
 
Cap.84.02 Transporturi                                                + 605.000 lei 

     - Modernizare trotuare                                                  + 35.000 lei 
    - Amenajare parcari zona Turnuri                                  + 50.000 lei 
    - Amenajare parcari zona L1-T-H5                               + 220.000 lei 
    - Amenajare parcari zona Monument                             + 90.000 lei 
- Amenajare parcări zona Centru (lângă Liceul Teoretic) + 110.000 lei 

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
BOLTAŞU IONEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA NR. 3 la HCL nr. 68/30.10.2008 
 
  Virare de credite: 
Cap. 70.02    Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică             - 43.000 lei 

- Active nefinanciare, obiectivul “Modernizare Parc Central”       - 43.000 lei 
Cap.74.02 Protecţia mediului                                                + 43.000 lei 

- Active nefinanciare, obiectivul “Modernizare Parc Central”        + 43.000 lei 
 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

BOLTAŞU IONEL 
 


