
 

 
H O T Ă R Â R E 

Referitor la: virari de credite in cadrul bugetului local pe anul 2018.  

 
 
 

             Consiliul Local Bals intrunit in sedinta ordinara in data de 30.01.2019 prin 

Dispozitia Primarului Orasului Bals nr.121/22.01.2019, legal constituit, 
  

            Luand act de : 

- raportul nr. 25330/27.12.2018 al Serviciului Buget-Contabilitate din cadrul Primăriei 

oraşului Bals; 

- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Bals-aviz favorabil; 

            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 virarile de credite in cadrul bugetului local pe anul 2018,astfel: 

                      Capitol bugetar                                                              Virari credite 

   Cap.65.02Invatamant                                                                                  - 

- Transferuri(51)                                                                         + 25.000 lei 

- Active necorporale(71)                                                             - 25.000 lei 

 

Art.2. – Se aproba modificarea listei de investitii, astfel: 

   Cap.65.02Invatamant                                                                               - 25.000 lei 

- Reabilitare/modernizare/echipare 

 infrastructura-intocmire cerere finantare                                 - 25.000 lei  

    Cap.70.02 Locuinte,servicii si dezvoltare publica 

- Cresterea performantei energetice a blocurilor de  

locuinte M1,M2,M3, str.N.Balcescu nr.193,195,197 

 din.Bals,jud.Olt                                                                         + 700 lei 

- Ansamblu de joaca                                                                     - 700 lei  

     Modificare denumire proiect:    

- Elaborarea programului de imbunatatire a eficientei energetice a orasului Bals in: 

         R O M Â N I A 
          JUDEŢUL OLT 

                  CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BALŞ 
Balş, str. Nicolae Bălcescu nr. 14, 235100, Olt 

Tel. 0249-450145; Fax 0249-450140 

www.bals.ro 



- ”Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte M1,M2,M3, 

str.N.Balcescu nr.193,195,197 din Bals,jud.Olt „             

                                                                                            

 

 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, 

                                                                 PIRVA MIHAELA CORINA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Avizat pt.legalitate conform art.117 

                                                                                                                           lit.a) din Legea nr.215/2001 

                                                                                                                                    SECRETAR, 

                                                                                                                             Jr. Dinu Constantin  

Bals  30.01.2019 

Nr.1 

 (Hotararea a fost adoptata cu 19 voturi) 

 
 


