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H O T ~ R ^ R E A nr. 18
Privitor la: 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 2013
Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a
extraordinar` din data de 08.04.2013 la care au participat un num`r de 13 consilieri locali
din totalul de 13 [n func\ie.
Respect@nd prevederile art.35 din Legea nr.215/2001, republicat`, prin HCL
nr.6/28.02.2013 a fost ales pre]edinte de ]edin\` dl.P`unescu Ioan;
{n baza expunerii de motive a Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti asupra proiectului de
hot`râre, a avizului de legalitate dat de Secretarul ora]ului, precum ]i a rapoartelor de
avizare ale comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al ora]ului B`ile
Ol`ne]ti.
Luând [n dezbatere referatul de specialitate al compartimentului buget-contabilitate,
[nregistrat sub nr.3686 din 03.04.2013, prin care se propune aprobarea bugetului local
pentru anul 2013.
{n conformitate cu prevederile legii bugetului de stat nr.5/2013, ale Legii finan\elor
publice locale nr.273/2006, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare,
Ţinând cont de Adresa Direc\iei Generale a Finan\elor Publice V@lcea
nr.20672/3372/2013 prin care ne comunic` Sumele defalcate din Taxa pe Valoare
Ad`ugat` pentru finan\area cheltuielilor descentralizate [n sum` total` de 2.139.000 lei,
precum şi de adresa Direc\iei Generale a Finan\elor Publice V@lcea nr.17417/2950/2013
prin care ne comunic` nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general al
unit`\ii administrativ teritoriale B`ile Ol`ne]ti [n cuantum total de 3.341 mii lei;
V`zând ]i adresa Direc\iei Generale a Finan\elor Publice V@lcea nr.19836/3371/2013
prin care ne comunic` Sumele defalcate din Taxa pe Valoare Ad`ugat` pentru finan\area
cheltuielilor descentralizate la nivelul bugetelor locale, a sumelor defalate din TVA pentru
echilibrarea bugetelor locale, a sumelor defalcate din impozitul pe venit pe anul 2013 ]i a
estim`rilor pentru anii 2014-2016.
{ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie, respectiv
voturi "pentru"=13;
{n temeiul art.27, art.36 alin.2 lit."b", 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, precum ]i ale Legii nr.52∕2003 privind
transparenţa decizională, adopt` urm`toarea
HOT~R^RE
Art.1 – Se aprob` bugetul local de venituri ]i cheltuieli al ora]ului B`ile Ol`ne]ti
pentru anul 2013, [n sum` de 6.240.000 lei, cu repartizarea pe capitolele clasifica\iei
bugetare conform anexei nr.1 ce face parte integrant` din prezenta.
Art.2 - Se aprob` bugetul activit`\ilor finan\ate par\ial din venituri proprii ]i subven\ii
pe anul 2013 [n sum` de 385.500 lei, potrivit anexei nr.2 la prezenta hot`r@re.
Art.3 - Se aprob` bugetul de venituri ]i cheltuieli al fondurilor nerambursabile (donaţii
şi sponsorizări) pe anul 2013, potrivit anexei nr.3 la prezenta hot`r@re.
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Art.4 - Se aprob` Programul de investi\ii pe anul 2013, conform anexei nr.4, parte
integrant` din prezenta hot`r@re.
Art.5 – Se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea
exerciţiului bugetar al anului 2012 în sumă de 620.606,68 lei ca sursă de finanţare a
cheltuielilor Secţiunii de Dezvoltare, după cum urmează:
1. Capitolul 70.02 "Locuinţe, servicii şi dezvoltare", Titlul XII "Active
nefinanciare", art. 71.01 "Active fixe" şi
2. Capitolul 84.02 "Transporturi", Titlul VIII "Proiecte cu finanţare din fonduri
externe nerambursabile postaderare", art. 56.01 "Programe din Fondul European de
Dezvoltare Regională".
Art.6 – Se [mputernice]te cu aducerea la [ndeplinire a prezentei hot`râri Primarul
localit`\ii, ca ordonator principal de credite, prin compartimentul buget-contabilitate.
Prezenta hot`r@re se aduce la cuno]tin\` public` prin afi]are pe site-ul Prim`riei
ora]ului B`ile Ol`ne]ti ]i va fi comunicat` Primarului, compartimentelor de specialitate din
cadrul prim`riei ]i serviciilor ]i activit`\ilor din subordinea consiliului local, Consiliului
Jude\ean V@lcea ]i Institu\iei Prefectului jude\ului V@lcea.

PRE}EDINTE DE }EDIN|~
P`unescu Ioan
CONTRASEMNEAZ~,
SECRETAR,
jr.Nicolae Gorgan

B`ile Ol`ne]ti, 08 aprilie 2013.
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