
 
H O T Ă R Â R E 

                             Referitor la: rectificarea bugetului local pe anul 2018 
 

 

   Consiliul Local Bals intrunit in sedinta extraordinara in data de 15.03.2018  prin Dispozitia 
Primarului Orasului Bals nr.313/15.03.2018, legal constituit, 
 

 
            Luand act de : 

- Raportul nr. 4804/12.03.2018 al Serviciului Buget-Contabilitate din cadrul Primăriei oraşului 

Bals; 

- Contractul de finantare nr. 1089/02.02.2018 pentru proiectul “Cresterea eficientei energetic a 

corpului principal al Scolii Gimnaziale Mihail Drumes, str Nicolae Balcescu, nr.51, Bals-

Olt”, Cod SMIS 114684; 
- Contractul de finantare nr. 4101/05.03.2018 pentru P.N.D.L. pentru realizarea obiectivului de 

investitii “Refacere rampe acces in vederea restabilirii circulatiei pe podul situat pe DJ 643 

Bals-Mainesti, oras Bals, jud Olt”; 

- Contractul de finantare nr. 4098/05.03.2018 pentru P.N.D.L. pentru realizarea obiectivului de 

investitii “Reabilitare si modernizare cladire Scoala Gimnaziala nr.1, str Ciresului, nr.26, 
orasul Bals, jud Olt”; 

- Contractul de finantare nr. 4100/05.03.2018 pentru P.N.D.L. pentru realizarea obiectivului de 

investitii “Construire pod nou in vederea restabilirii circulatiei pe drumul DC1A Bals-

Spineni, orasul Bals, jud Olt”; 
- Contractul de finantare nr. 4814/12.03.2018 pentru P.N.D.L. pentru realizarea obiectivului de 

investitii ”Reabilitare si modernizare cladire Colegiul Tehnic N Balcescu , orasul Bals, jud 

Olt”; 

-  Contractul de finantare nr. 21976/13.10.2016 pentru P.N.D.L. pentru realizarea obiectivului 
de investitii ” Modernizare drum communal Bals-Spineni in orasul Bals, jud Olt”; 

- Contractul de finantare nr. 20108/21.09.2016 pentru P.N.D.L. pentru realizarea obiectivului 

de investitii ”Reabilitare si modernizare  Colegiul Tehnic Bals”; 

- Contractul de finantare nr. 20107/21.09.2016 pentru P.N.D.L. pentru realizarea obiectivului 

de investitii ”Reabilitare si modernizare Scoala Primara nr.2 Bals”; 

            Avand in vedere prevederile: 
-  art.19 alin.(2) si art.82 din Legea finanţelor publice nr. 273/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 36 alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art.3 alin.2,art.42 alin.4,art.43 alin.4,art.80,81,82 si 83 din Legea nr.24/2000 privind normele 

de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata; 

           In temeiul prevederilor art.45 alin(2) lit.a si art.115 alin.(1) lit.b din Legea nr.215/2001 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
          Adopta prezenta  

                                                                HOTARARE  
 
 Art. 1. – Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2018 ,astfel:   

         
TOTAL VENITURI:                                                                +  9.913.000 lei 

         R O M Â N I A 
          JUDEŢUL OLT 

                  CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BALŞ 
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Din care: 

- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii  
  cererilor de plata (400216)                                                         + 1.100.000 lei 

- Finantarea Programului National Dezv Locala (420265)          + 8.813.000 lei 

TOTAL CHELTUIELI:                                                           +  9.913.000 lei 
Din care: 
     Cap.65.02 Invatamant                                                            +   6.705.000 lei 

- Titlul:  

Proiecte cu finant din fd ext neramb 2014-2020(650258)      + 1.100.000 lei 
-alin 580101(FEDR-fin nationala)                                         +     954.000 lei 

-alin 580102(FEDR-fin ext neramb)                                     +     146.000 lei 

Active nefinanciare(650271)                                                +   5.605.000 lei 
    -alin.710101                                                                     +    5.605.000 lei 

Cap 84.02 Transporturi                                                           + 3.208.000 lei 

- Titlul: Active nefinanciare(840271)                                        + 3.208.000 lei 

   -alin.710101                                                                          + 3.208.000 lei 
Art.2. Se aproba  rectificarea listei de investitii, astfel:            +9.913.000 lei   

Cap.65.02 Invatamant                                                               + 6.705.000 lei 

- Cresterea eficientei energetic a corpului principal al Scolii Gimnaziale Mihail Drumes, str 
Nicolae Balcescu, nr.51, Bals-Olt”, Cod SMIS 114684 + 1.100.000 lei 

- Reabilitare si modernizare cladire Scoala Gimnaziala nr.1, str Ciresului, nr.26, orasul Bals, jud 

Olt”                                                                                        + 2.620.000 lei 
- Reab si moder cladire Colegiul Tehnic N Balcescu, or Bals, jud Olt” +2.620.000 lei 

- Reabilitare si modernizare  Colegiul Tehnic Bals                                   + 324.000 lei 

- Reabilitare si modernizare Scoala Primara nr.2 Bals                                 +41.000 lei 

          Cap. 84.02 Transporturi                                                                          + 3.208.000 lei 
- Refacere rampe acces in vederea restabilirii circulatiei pe podul situat pe DJ 643 Bals-Mainesti, 

oras Bals, jud Olt”                                                                 +1.217.500 lei 

- Construire pod nou in vederea restabilirii circulatiei pe drumul DC1A Bals-Spineni, orasul Bals, 
jud Olt”                                                                           + 1.185.400 lei 

- Modernizare drum comunal DC1A Bals-Spineni in or. Bals, jud Olt   +805.100 lei 

 Art. 3. – Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinta publica, 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 . 

 
                                                                 PRESEDINTE DE SEDINTA, 
                                                               MILITARU EUGEN DUMITRU 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     Avizat pt.legalitate conform art.117 
                                                                                                                           lit.a) din Legea nr.215/2001 
                                                                                                                                    SECRETAR, 
                                                                                                                             Jr. Dinu Constantin  
Bals  15.03.2018 
Nr16 
 (Hotararea a fost adoptata cu 12 voturi) 

 



 


