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H O T Ă R Â R E 

Referitor la: rectificare buget local si virari de credite intre capitole bugetare pe anul 2018.  

 

 

Consiliul Local Balş întrunit in şedinţa extraordinară în data de 20.09.2018  prin Dispoziţia 

Primarului Oraşului Balş nr.691/18.09.2018, legal constituit, 

 
            Luand act de : 

- raportul nr. 17878/18.09.2018 al Serviciului Buget-Contabilitate din cadrul Primăriei 

oraşului Bals; 

- referatele de necesitate ale compartimentelor de specialitate; 

- executia bugetului local; 

- necesitatea asigurarii sectiunii de functionare; 

            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, 

           Adoptă prezenta  

                                                                       HOTĂRÂRE 

                     

 Art. 1. – Se aprobă rectificarea bugetului local al orasului Bals pe anul 2018 si virarile de 

credite intre capitole bugetare, astfel:  

TOTAL VENITURI:                                                                           +  728 .000   lei 

Din care: 

-Cote defalcate imp.venit(040201)                                                         + 393.000 lei 

-Sume alocate din cote def.imp.venit(040204)                                       + 112.000 lei 

-Sume def.TVA pt.finant.chelt.descentralizate(110202)                        + 377.000 lei 

-Imp mj transport pers fizice(16020201)                                                 +  14.000 lei 

-Imp mj transport pers juridice16020202)                                               +  15.000 lei 

-Alte taxe pt utilizare bunuri (160250)                                                  +      1.000 lei 

-Alte impozite si taxe (180250)                                                             +      1.000 lei 

-Alte venituri(360250)                                                                           +    39.000 lei 

-Varsaminte sect functionare(370203)                                                   +    50 .000 lei 



-Varsaminte sect funct in sect Dezvoltare(370204)                               -    50 .000 lei 

 

- TOTAL CHELTUIELI:                                                                   + 728 .000 lei 

                                                  

Capitol bugetar Rectificare Virari credite 

Cap.51.02 Autoritati  publice si act externe 

-ch.personal(10) 

- bunuri si servicii (20) 

+19.000 

- 

                   +19.000 

+110.000 

               +110.000 

 65.02 Invatamant  

-bunuri si servicii(20) 

-asistenta sociala(57) 

+73.000 

+113.000 

-40.000 

- 

- 

 

67.02 Cultura, recreere, religie 

-ch.personal(10) 

-active nefinanciare(71) 

- 

 

- 

+39.000 

+39.000 

68.02Asigurari si asist.sociala 

-ch.personal(10) 

-bunuri si servicii(20) 

-asistenta sociala(57) 

+469.000 

+156.000 

+7.000 

+306.000 

-149.000 

-149.000 

 

70.02 Locuinte, servicii si dezv publica 

-ch.personal 

-bunuri si servicii (20) 

-subventii (40) 

-active nefinanciare(71) 

+80.000 

+24.000 

+6.000 

- 

+50.000 

- 

74.02 Protectia mediului 

-bunuri si servicii(20) 

+87.000 

+87.000 

- 

 

   TOTAL: 

- cheltuieli personal (10) 

- bunuri si servicii (20) 

- dobanzi (30) 

-subventii (40) 

- transferuri intre unitati ale adm. publice (51) 

- pr. finanf FEN  (58) 

- asistenta sociala (57) 

-burse (59) 

- active nefinanciare (71) 

- rambursari credite (81) 

+728.000 

+180.000 

+232.000 

 

 

 

 

+266.000 

 

+50.000 

 

 

 

 

Art.2. Se aproba rectificarea listei de investitii ,astfel:                                  + 50.000 lei 

 

Cap. 70.02 Locuinte,servicii si dezvoltare publica                                        + 50.000 lei 

- Reabilitare 10 blocuri in orasul Bals-avize                                                   +   5.000 lei 

- Imbunatatirea calitatii vietii populatiei POR 2014-2020 Axa13.1 

    - studii geo,expertize tehnice,audit energetic,SF,DALI,int.cerere fin.        +  5.000 lei                                             

-Ansamblu loc joaca                                                                                         + 30.000 lei 

-PUG                                                                                                                 + 20.000 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 . 

 
                                                                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                                                                                FRUNZĂ ALEXANDRU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         Avizat pt.legalitate conform art.117 

                                                                                                                                   lit.a) din Legea nr.215/2001 

                                                                                                                                                SECRETAR, 

                                                                                                                                         Jr. Dinu Constantin  

Bals  20.09.2018 
Nr.61 
 (Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi) 
 
 
 
 
 


