
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
Referitor la: rectificare buget local pe anul 2008 

 
 Întrunit în şedinţa ordinară din data de 18.12.2008,  
 Având în vedere: 

- Raportul Comisiei pentru programe de dezvoltare, economico-socială, buget, finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat, servicii şi comerţ; 

- Raportul nr. 10892/15.12.2008 al Serviciului Buget-Contabilitate; 
- Legea finanţelor publice nr. 273/2006; 
- Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001; 
- OUG nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă; 
- Referatul nr. 23156/03.12.2006 al Serviciului Urbanism; 
- Contul de execuţie al bugetului local; 

 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 ORA ŞULUI BAL Ş 
 HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art. 1. – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli conform art. 1 din anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
 Art. 2. – Se aprobă rectificarea listei de investiţii aferentă bugetului de venituri şi cheltuieli 
conform art. 2 din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 3. – Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Balş, serviciilor publice din 
cadrul Primăriei oraşului Balş, Serviciului Buget-Constabilitate pentru ducere la îndeplinire şi 
Institutiei Prefectului Judeţului Olt . 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Costache Ionel 
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ANEXĂ la HCL nr. 94/18.12.2008 
 

Art.1.Bugetul de venituri şi cheltuieli se rectifică astfel: 
 

TOTAL VENITURI:                                        +  4.000 lei 
     - Sume defalcate din TVA pt finanţarea  

cheltuielilor descentralizate                - 27.000 lei 
- Cote defalcate din impozitul pe venit (040201)                                   + 49.000 lei 
- Taxe judiciare de timbru (070203)        - 264.000 lei 
- Impozit mijloace transport persoane juridice (16020202)      + 40.000 lei 
- Taxe şi tarife eliberare licenţe (160203)       + 108.000 lei 
- Venit din vânzare domeniu privat (390207)                                        + 98.000 lei   
 

TOTAL CHELTUIELI:                                                    + 4.000 lei 
Cap. 51.02. Autorităţi publice              + 4.000 lei 
Din care: - Bunuri şi servicii                  + 4.000 lei 
Cap.65.02 Învăţământ              - 27.000 lei  
Din care: - Cheltuieli personal                                                                       - 27.000 lei 
Cap. 70.02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică                                      + 27.000 lei 
Din care: - Transferuri între unităţi ale a.p.l.           + 10.000 lei 
      - Cheltuieli de capital                                                                     + 17.000 lei 
 
 Art.2. Lista de investiţii se rectifică astfel:                    + 17.000 lei 
 Din care: 
Cap. 70.02. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică                   + 17.000 lei 
- Iluminat arhitectural zona Centru                                                               + 17.000 lei 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
COSTACHE IONEL 


