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HOTĂRÂREA NR. 12 
privind rectificarea bugetului pe anul 2012  

 
 
Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a de [ndat` 

din data de 12.09.2012 la care au participat un num`r de ...consilieri locali din totalul de 13 
[n func\ie; 

Respect@nd prevederile art.35 din Legea nr.215/2001 republicat`, prin HCL 
nr.4/16.06.2012 a fost ales pre]edinte de ]edin\` dna.consilier local Balaban Rodica.; 

V`z@nd expunerea de motive a Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti asupra proiectului 
de hot`râre ]i avizul de legalitate al secretarului; 
          Tin@nd cont de referatul compartimentului buget-contabilitate nr.8168/12.09.2012 
prin care se propune majorarea de credite bugetare at@t la partea de venituri, c@t ]i la partea 
de cheltuieli, cu suma de 96494 lei; 

Av@nd [n vedere notele justificative ale compartimentelor de specialitate 
nr.7249/06.08.2012, 7255/06.08.2012, 7078/31.07.2012, aprobate de ordonatorul principal 
de credite, prin care se apreciaz` necesitatea ]i oportunitatea realiz`rii vir`rilor de credite 
bugetare ]i lu@nd [n considerare notele justificative nr.7225/03.08.2012 [ntocmit` de dl. 
V[lcu Octavian, privind majorarea veniturilor ]i 7228/03.08.2012 [ntocmit` de dl. Popescu 
Lauren\iu privind alocarea sumei de 80.000 de lei pentru achizi\ionarea contractului de 
consultan\` de management pentru proiectul "Reabilitarea Infrastructurii Rutiere [n Ora]ul 
B`ile Ol`ne]ti"; 

{n conformitate cu prevederile Legii nr.293/2011 privind bugetul de stat pe anul 
2012, ale art.49 alin.4 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modific`rile ]i complet`rile ulterioare, precum ]i ale Legii nr.82/1991 republicat` cu 
modific`rile ]i complet`rile ulterioare52/2003 privind transparen\a decizional`; 

|in@nd cont de Hot`r@rea Consiliului Local nr.7/06.02.2012 privind aprobarea 
bugetului local, a bugetului activit`\ilor finan\ate par\ial din venituri proprii ]i subven\ii, a 
bugetului fondurilor externe nerambursabile, precum ]i aprobarea Programului de investi\ii 
pentru anul 2012 precum ]i de HCL nr.15/30.03.2012, HCL nr.21/11.04.2012, HCL 
nr.29/28.05.2012 privind rectificarea bugetului local pe anul 2012; 

{ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie, respectiv 
voturi "pentru" = 10, "ab\ineri"=3-dna. Ghimiş Valentina, dl.Sanda Nicolae, dl.Noaje 
Alexandru Petre; 

{n temeiul art.27, art.36 alin.4 lit.”a”, art.45 alin.2 lit."a", coroborate cu art.115 
alin.1 lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administra\ia public` local`, republicat`, cu 

modific`rile ]i complet`rile ulterioare, adopt` urm`toarea 
 

H O T Ă R Â R E 
 
Art.1 – Se aprob` rectificarea bugetului local pe anul 2012  [n sensul: 

 

CONSILIUL LOCAL AL ORA}ULUI    B~ILE    OL~NE}TI 
Str.1 Decembrie,   nr.1,   B`ile Ol`ne]ti,   jude\ul V@lcea,   Rom@nia 

Tel/fax: 0250/775099; 0250/775012, E-mail: conslocbaileolanesti@yahoo.com 
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                          A. Major`rii Veniturilor bugetare cu suma de 114.000 lei, dup` cum 
urmeaz`: 
                            A.1. Sec\iunea de func\ionare: 
                      1. Cap. 04.02,,Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit  
pentru echilibrarea bugetelor locale"  
 Trim.III= +40.000 lei 
 Trim.IV= -40.000 lei 
  
                      2.Cap.37.02., subcap.37.02.01 "Dona\ii ]i sponsoriz`ri" = + 14.000 lei 
             Trim.III = +14.000 lei          
  3. Cap.16.02, subcap. 16.02.03 "Taxe ]i tarife pentru eliberarea de licen\e ]i 
autoriza\ii"=+100.000 lei 
 Trim.III=+100.000 lei 
 
                B. Majorarea Cheltuielilor  bugetare  cu suma de 114.000 lei, virarea 
de credite bugetare [ntre capitole, repartizat` de Sec\iuni astfel: 
                         B.1. Sec\iunea de Func\ionare   
                         1.1. Cap. 54.02.,,Alte servicii publice generale" - 11.000 lei, din care: 
                             Subcap.54.02.50, "Alte servicii publice generale" =- 11.000 lei    
                            Titlul II "Bunuri ]i servicii" -11.000 lei, trim.III 
    1.2.Cap.67.02."Cultur`, recreere ]i religie"+22.000 lei, din care: 
        Subcap.67.02.03.02 "Biblioteci publice" =+ 2.000 lei    
               Titlul II"Bunuri ]i servicii" +2.000 lei, trim.III 
      Subcap.67.02.50 "Alte servicii [n domeniul culturii, recreerii ]i religiei" 
=+14.000 lei    
               Titlul II"Bunuri ]i servicii" +14.000 lei, trim.III 
     Subcap.67.02.05.01"Sport" 
     Titlul II"Bunuri ]i servicii"+6.000 lei 

1.3. Cap.70.02 "Locuin\e, servicii ]i dezvoltare public`"+16.000 lei, din 
care: 

  Subcap.70.02.50 "Alte servicii [n domeniul dezvolt`rii comunale"+16.000 
lei 
  Titlul II "Bunuri ]i servicii", trim.III 
  1.4. Cap. 74.02 "Protec\ia mediului"-11.500 lei, din care: 
  Subcap. 74.02.05.01 "Salubritate-serviciul de m`turare a str`zilor" 
  Titlul II "Bunuri ]i servicii"-11.500 lei, trim.III 
  1.5. Cap. 84.02 "Transporturi"+15.000 lei 
  Subcap.84.02.03.03. "Str`zi"+15.000 lei, din care: 
  Titlul II "Bunuri ]i servicii"+15.000 lei, trim.III 
     B.2. Sec\iunea de Dezvoltare  
                            2.1.Cap.51.02,,Autorit`\i publice"-4.000 lei, din care: 
  Dot`ri independente "Licen\` programe informatice pentru urbanism, 
impozite ]i taxe locale, contabilitate-venituri" 
   Titlul XII ,,Cheltuieli de capital", punctul C "Alte cheltuieli de investi\ii"   
           Trim.III= -4.000 lei 
      2.2. Cap.70.02."Locuin\e, servicii ]i dezvoltare public`"-5.000 lei, din 
care: 

Subcap.70.02.50 "Alte servicii [n domeniul dezvolt`rii comunale"                      
Titlul XII ,,Cheltuieli de capital", punctul C "Alte cheltuieli de investi\ii-cheltuieli de 
proiectare privind documenta\ii de cadastru, topografice ]i intabul`ri pentru terenuri din 
domeniul public al Ora]ului B`ile Ol`ne]ti"  
                Trim.III= -5.000 lei 
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       3.3.Cap.84.02 "Transporturi" subcap.84.02.03.03"Str`zi"=+92.500 lei; 
Titlul VIII ,,Proiecte cu finan\are din fonduri externe nerambursabile 

postaderare-Programe din Fondul European de Dezvoltare Regional`-"Reabilitarea 
infrastructurii rutiere [n Ora]ul B`ile Ol`ne]ti" +83.500 lei, din care: 
  Titlul XII "Cheltuieli de capital", punctul C "Alte cheltuieli de investi\ii"-
Cheltuieli de proiectare-Studiul de fezabilitate privind asfaltarea str`zilor:Plea]a, Mura, 
P`cii ]i V@lcele +9.000 lei 
   Trim.III= +92.500 lei 
             Art.2 – {n conformitate cu prevederile prezentei hot`r@ri se modific` ]i se 
completeaz` Hot`r@rea Consiliului Local nr.7/06.02.2012 privind aprobarea bugetului local, 
a bugetului activit`\ilor finan\ate par\ial din venituri proprii ]i subven\ii, a bugetului 
fondurilor externe nerambursabile, Programului de investi\ii pentru anul 2012 urm@nd a se 
modifica [n mod corespunz`tor. 

Art.3 - Se [mputernice]te cu aducerea la [ndeplinire a prezentei hot`râri Primarul 
ora]ului B`ile Ol`ne]ti, ca ordonator principal de credite, prin compartimentul buget-
contabilitate. 

Prezenta hot`r@re se comunic` Primarului, compartimentelor de specialitate din cadrul 
prim`riei, Direc\iei Generale a Finan\elor Publice V@lcea, Institu\iei Prefectului jude\ul- 
V@lcea ]i se aduce la cuno]tin\` public` prin afi]are. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Balaban Rodica 

 
CONTRASEMNEAZA, 

p.SECRETAR, 
c.j.Enache Denisa Elena 

 
 
 

 
Băile Olăneşti, 13 august 2012. 


