CONSILIUL LOCAL AL ORA}ULUI

B~ILE

OL~NE}TI

CF. 2541215,Str.1 Decembrie, nr.1, B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, Rom@nia
Tel/fax: 0250/775099, tel: 0250/775012, E-mail:
primariabaileolanesti@yahoo.com

HOT~RAREA nr.24
privind :Rectificarea bugetului local pe trimestrul al III-lea 2016
Consiliul local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti,jude\ul V@lcea, [ntrunit [n
]edin\` ordinar` din data de 25 august 2016 la care au participat un num`r de 12
consilieri locali din totalul de 13 [n func\ie, absent motivat fiind dl consilier local
P`unescu-Br`nescu Ion Ovidiu .
În conformitate cu art.35 din Legea administrației publice locale nr.215/2001,
republicată, cu votul majorității consilierilor în funcție a fost ales președinte de ședință
dl. Cîrje Ion
Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 9/31.01.2016 privind
aprobarea bugetului local, a bugetului activităților finanțate parțial din venituri
proprii și subvenții, a bugetului fondurilor externe nerambursabile, precum și
aprobarea Programului de investiții pentru anul 2016, de Hotărârea Consiliului
Local nr.27/17.03.2016 de rectificare a bugetului local, Hotărârea Consiliului
Local nr.49/28.04.2016 de rectificare a bugetului local, Hotărârea Consiliului
Local nr.57/17.05.2016 de rectificare a bugetului local și Hotărârea Consiliului
Local nr.8/01.07.2016 de rectificare a bugetului local, Hotărârea Consiliului Local
nr.18/29.07.2016 de rectificare a bugetului local, Hotărârea Consiliului Local
nr.20.04.08.2016 de rectificare a bugetului local;
Văzând adresa nr.11976/8082/08.08.2016 a Consiliului Jude\ean V@lcea,
anexa pentru contractul de finan\are pentru Programul privind elaborarea]i/sau
actualizarea Planurilor Urbanistice Generale a localit`\ilor ]i a Regulamentelor
Locale de Urbanism,[n baza Legii nr.339/2015,se aloc` suma de 33.309 lei din
bugetul de stat pe anul 2016.
|in@nd cont c` [n lista de investi\ii este cuprins la punctul IV.1. obiectu\ivul
Cheltuieli de proiectare,taxe,tarife pentru ob\inerea de avize,acorduri ]i autoriza\ii
pentru realizarea Planului de Urbanism General ]i a Regulamentului de Urbanism
la nivelul ora]ului B`ile Ol`ne]ti.
Analiz@nd referatul compartimentului buget-contabilitate înregistrat sub nr.
8400/19.08.2016 prin care se propune rectificarea bugetului local cu suma de
222.809 lei și nota de fundamentare nr.8399/19.08.2016 emisă de compartimentul
impozite și taxe locale privind majorarea veniturilor bugetului local cu suma de
189.500lei.
Prin Nota de fundamentare nr.7980 compartimentul gospod`rie comunal`
propune majorarea creditelor bugetare la salubritate suma necesar` pentru plata
serviciilor prestate de SC URBAN SA.
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Pentru acoperirea cheltuielilor la iluminat public ]i electrific`ri rurale este
necesar` suma de 50.000 lei, pentru procurarea de obiecte de inventar suma de
15.000 lei,iar la capitolul Altebunuri ]i servicii suma de 10.000 lei.
Potrivit adresei ANAF V@lcea nr.19184/2016,se majoreaz` cheltuielile de
personal la [nv`\`m@nt cu suma de 75.000 lei.
Expunerea de motive a primarului cu privire la proiectul de hot`r@re.
Având în vedere rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local al orașului Băile Olăne ști și raportul de avizare dat de secretarul
ora]ului.
În conformitate cu dispozițiile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice
locale, art.49, ținând cont de prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența
decizională.
Întrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorității consilierilor în funcție,
respectiv voturi"pentru"=12
În temeiul art.27, art.36 alin. (2), litera “b“ și alin.(4) litera"a", art.45 alin.(2)
litera"a", coroborate cu art. 115 alin. (1) litera"b" din Legea nr.215/2001
privind administrația public locală , republicată, cu modificările și completările
ulterioare, consiliul local
HOTĂRĂ}TE
Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru
trimestrul al III-lea 2016, în sensul majorării acestuia cu suma de 222.809 lei,la
capitolul venituri și capitolul cheltuieli,dup ă cum urmează:
A.
Majorarea veniturilor bugetare cu suma de 297.809 lei
A.1.Secțiunea de funcționare + 264.500 lei;
-cap.07.02, subcap. 07.02.01.02, "Impozit pe clădiri persoane
juridice”=+189500 lei
-cap.11.02 subcap 11.02.02.00 sumedefalcate din TVA =+75.000 lei
A.2 Sec\iunea de dezvoltare +33.309 lei
Cap.42.02.subcap.42.02.05.00. Subven\ii primate pentru Planuri ]i
regumanete de urbanism. = +33.309 lei
B. Majorarea cheltuielilor bugetare cu suma de 297.809 lei
B.1. Secțiunea de Funcționare =+264.500 lei
1.Cap. 51.02, subcap.51.02.01.03 “Autorit`\i executive“= +25.000 lei
2.Cap.67.02.”Cultur`,recreere religie”=+9.500 lei
Titlul II "Cheltuieli cu bunuri și servicii”
2.1 Cap.67.02.subcap.67.02.03.07 “C`mine culturale”=+1.500 lei
2.2 Cap.67.02.subcap.67.02.05.01 –Sport =+8.000 lei
3.Cap.70.02” Locuin\e,servicii ]i dezvoltare” =+85.000 lei
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3.1Cap.70.02.subcap.70.02.50.00” Alte servicii [n domeniul
locuin\elor,serviciilor ]i dezvolt`rii comunale” =+35.000 lei
3.2.Cap.70.02 subcap.70.02.06.00” Iluminat public ]I electrific`ri rurale”
=+50.000 lei
4.Cap 74.02 subcap 74.02.05.01 “Salubritate”=+70.000 lei
5.Cap.65.02 subcap.65.02.04.02”Inv`\`m@nt secundar superior”
Titll I “Cheltuieli de personal =+75.000 lei
B.2.Sec\iunea de dezvoltare +33.309 lei
1.Cap.70.02,
subcap.70.02.50.00
“Alte
servicii
[n
domeniile
locuin\elor,serviciilor ]i dezvolt`rii comunale”=+33.309 lei
Art.2 Se aprob` transferul sumei de 140 mii lei din trim.IV [n trim.III [n
cadrul Titlului I “Cheltuieli de personal” cap.65.02.[nv`\`m@nt,conform adresei
ANAF nr.19700/2016.
Art.3 Se actualizeaz` programul de investi\ii conform prezentei.
Art.4 Se împuternicește cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri
Primarul orașului Băile Olănești, caordonator principal de credite, prin
compartimentul buget-contabilitate.
Art.5 Prezenta hotă râre se comunică Primarului, compartimentelor de
specialitate din cadrul primăriei, Direcției Generale a Finanțelor Publice Vâlcea,
Instituției Prefectului județului Vâlcea și se aduce la cunoștință public prin afișare.

Pre]edinte de ]edin\`
C{RJE ION
Contrasemneaz`
Secretar,
Jr.Nicolae Gorgan
B`ile Ol`ne]ti, 25 august 2016
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