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: primariabaileolanesti@yahoo.com
HOTĂRÂREA NR.29
privind rectificarea bugetului local ]i bugetul institu\iilor publice ]i activit`\ilor finan\ate din venituri
proprii ]i subven\ii pe anul 2014
Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a ordinară din
data de 29.04.2014 la care au participat un num`r de 12 consilieri locali din totalul de 13 [n func\ie,
absent motivat fiind dna consilier local Vasile Daniela.
{n conformitate cu art.35 din Legea administra\iei publice locale nr.215/2001, republicat`, cu
votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie a fost ales pre]edinte de ]edin\` dna. consilier Braneci Niculina;
|in@nd cont de:
-referatul compartimentului buget-contabilitate înregistrat sub 4435/25.04.2014 prin care se
propune rectificarea bugetului local în sensul majorării veniturilor şi cheltuielilor bugetare;
V`z@nd expunerea de motive a Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti asupra proiectului de
hot`râre, avizul de legalitate dat de Secretarul ora]ului, precum ]i rapoartele de avizare ale comisiilor pe
domenii de specialitate ale Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti.
-Hot`r@rea Consiliului Local nr.4/31.01.2014 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 2014;
- Adresa nr.VL 71243/1058/10.04. 2014 emis` de Administra\ia Jude\ean` a Finan\elor
Publice V@lcea şi adresa nr.4765/4104/11.04.2014 emisă de Consiliul Judeţean Vâlcea privind
majorarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local cu 200.000 lei, sumele
defalcate din cota de 18,5% DIN IMPOZITUL PE VENITUL ÎNCASAT LA BUGETUL DE STAT LA
NIVELUL Judeţului Vâlcea cu suma de 100.000 lei, pentru achitarea arieratelor şi pentru susţinerea
programelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum şi sumele defalcate din TVA
pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile comunale de 80.000 de lei.
{n conformitate cu prevederile legii bugetului de stat nr.356/2013, ale art.48 şi 49 şi Anexa
2, Capitolul II, pct.9 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
ulterioare, ale Legii nr. 52/2003 privind transparen\a decizional`;
{ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie, respectiv voturi
"pentru" = 12
{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
HOTĂRÂRE
Art.1 – Se aprob` rectificarea bugetului local ]i bugetul institu\iilor publice ]i activit`\ilor
finan\ate din venituri proprii ]i subven\ii pe anul 2014 dup` cum urmeaz`:
I. Majorarea Veniturilor bugetare cu suma de 780.000 lei, după cum urmează :

A.1. Sec\iunea de func\ionare = 380.000 lei
- Cap.04.02, Subcap.04.02.04,, Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale’’
= +100.000 lei;
- Cap.11.02, Subcap.11.02.06,, Sume defalcate din T.V.A pentru
echilibrarea bugetului’’
-Cap. 11.02, Subcap.11.02.05,, Sume defalcate din T.V.A
drumuri’’

= +200.000 lei;

= + 80.000 lei;
A.2. Sec\iunea de dezvoltare + 400.000 lei
- Cap.42.02,Subcap.42.02.65,, Subven\ii pentru
finan\area programelor de dezvoltare local`’’ = + 350.000 lei

- Cap.42.02,Subcap.42.02.20,, Subven\ii de la bugetul de stat - sume primite [n ct pl`\ilor
efectuate
pt
pr.,,IZVOARELE
DE
AUR
DE
LA
BAILE
OLANESTI’’
= + 26.000 lei
- Cap.45.02,Subcap.45.02.01.02,,Fond. Europ.Dezv Reg- sume primite [n ct pl`\ilor
efectuate [n anii anteriori pt pr.,,IZVOARELE DE AUR DE LA
BAILE OLANESTI’’ = +24.000 lei
B.Majorarea Cheltuielilor bugetare cu suma de 780.000 lei,
B.1. Sec\iunea de Func\ionare = + 170.000 lei
- TITLUL II CHELT.CU BUNURI }I SERVICII + 170.000 lei ;
din care pe capitole bugetare :
- Cap.84.02, Subcap.84.02.03.03,, Str`zi’’
= + 80.000 lei
Titlul II,,Bunuri ]i servicii’, rep.curente
- Cap. 84.02, Subcap.84.02.03.03.20.02 Str`zi’ = + 90.000 lei
Titlul II,,Bunuri ]i servicii’, alte cheltuieli cu bunuri si servicii
B.2.Sec\iunea de Dezvoltare
= + 610.000 lei
- Titlul VII,, Alte Transferuri’’ = +62.000 lei
- Titlul VIII,, Proiecte cu finan\are din fonduri externe
nerambursabile postaderare’’
= + 50.000 lei
- Titlul XII,,Chelt.de Capital’’, punctul C,,Alte cheltuieli de investi\ii’’
= + 498.000lei,
din care pe capitole bugetare :
- Cap.70.02, Subcap.70.02.05.,, Alimentare cu ap`’’ = + 62.000 lei
Titlul VII,, Alte Transferuri’’
- Cap.70.02, Subcap.70.02.50.,, Alte servicii [n domeniile locuin\elor,
serviciilor ]i dezvolt`rii comunale’’
= + 90.000 lei
Titlul XII,,Chelt.de Capital’’ punctul C
- Cap.84.02, Subcap.84.02.03.03,, Str`zi’’
= + 408.000 lei
TitlulXII,,Chelt.de Capital’’, punctul C,,Alte cheltuieli de investi\ii’’, din
care:
- Cheltuieli de proiectare
= + 20.000 lei;
Lucr`ri de Repara\ii capital/Asfaltarea str`zilor:
Plea]a, Mura, P`cii ]i V@lcele
= + 388.000 lei;
- Cap.87.02, Subcap.87.02.04,, Turism’’ = + 50.000 lei
Titlul VIII,, Proiecte cu finan\are din fonduri externe
nerambursabile postaderare’’, art.56.01
= + 50.000 lei;
din care:
-Finan\are proiect,,Izvoarele de Aur de la B`ile Ol`ne]ti
Art.2- Se aprobă Programul de investi\ii pentru anul 2013 actualizat conform
anexei la prezenta.
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\ului V@lcea ]i se
aduce la cuno]tin\` public` prin afi]are.
PRE}EDINTE DE }EDIN|~,
NICULINA BRANECI

Contrasemneaza,
SECRETAR,
jr.Nicolae Gorgan
B`ile Ol`ne]ti,29 aprilie 2014

