
 
                                                                                  
                                                                

HOTĂRÂREA NR.34 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 şi modificarea Bugetului proiectului ,, 
Reabilitarea Infrastructurii Rutiere în staţiunea Băile Olăneşti’’, respectiv cuprinderea în 
acesta a cheltuielilor neeligibile în sumă de 20.000 lei. 

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

data de 16.04.2015 la care au participat un num`r de 12 consilieri locali din totalul de 13 [n 
func\ie, lipsă fiind dna consilier local Nicolăescu Sanda. 
         {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 Dima 
Mureanu Maria Georgiana. 
          Ţinând cont de Hot`r@rea Consiliului Local nr.9/10.02.2015 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 modificat;   
         -referatul compartimentului buget-contabilitate înregistrat sub nr.4027/15.04.2015 
prin care se propune rectificarea bugetului local în sensul majorării veniturilor şi 
cheltuielilor bugetare pentru anul 2015 şi modificarea Bugetului proiectului ,, 
Reabilitarea Infrastructurii Rutiere în staţiunea Băile Olăneşti, respectiv cuprinderea în 
acesta a cheltuielilor neeligibile în sumă de 20.000 lei. 
         Având în vedere prevederile HCL nr.73/09.12.2015 privind modificarea Devizului 
general şi indicatori tehnico- economici la proiectul finanţat din Fonduri externe 
nerambursabile ,, Reabilitarea Infrasctructurii Rutiere în staţiunea Băile Olăneşti,, coroborată 
cu modificarea efectuată de firma care asigură Asistenţa tehnică a proiectului la Anexa privind 
Bugetul proiectului. 
         Ţinând cont de modificarea transmisă Primăriei de SC HOLMED SRL, înregistrată sub 
nr.4024/15.04.2015, precum şi de Nota de fundamentare  nr.3674/02.04.2015 întocmită de 
compartimentul tehnic, reprezentat de dl Tatu Viorel.  
         Se majoreaza  creditele iniţiale prevăzute  la cap.30.02, sub cap.30.02.05 ,, Venituri din 
concesiuni şi închirieri,, cu suma de 20.000 lei, având ca bază Borderoul de debite emis de 
Compartimentul impozite şi taxe locale pentru majorările, penalităţile aferente concesiunilor şi 
taxelor de ocupare temporară a locurilor publice debítate în anii precedenţi şi neîncasate până la 
data de 15.04.2015. 

 {ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor prezen\i, 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  
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H O T Ă R Â R E 
Art.1  Se aprobă Structura bugetului modificat va fi după cum urmează : 

                         A. Majorarea Veniturilor bugetare cu suma de 20.000 lei,  
                         A.1. Sectiunea de functionare + 0 lei : 
                      - Cap.3002, Subcap.30.02.05 ,,Venituri din concesiuni şi închirieri = + 20.000 lei  
                        - Cap. 3702, Subcap. 37.02.03 Varsăminte din secţiune de funcţionare pentru 
finanţarea secţiuniilor de dezvoltare                                                          = - 20.000 lei 
                         A.2. Sectiunea de dezvoltare  + 20.000 lei : 
          - Cap.37.02,Subcap.37.02.04 ,, Vărsăminte din secţiunea de funcţionare = + 20.000 lei 
                        B.Majorarea Cheltuielilor  bugetare  cu suma de 20.000 lei,  
                             repartizata pe Sectiuni astfel: 
                         B.1. . Sectiunea de  Dezvoltare    +20.000 lei 
                          - Cap.84.02. Subcap.84.02.03.02 ,, Străzi'' = + 20.000 lei, 
                        Titlul VIII ,, Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile”; 
art.56.01.03 ,, Cheltuieli neeligibile’’ 
           Art.2 – Se aprobă modificarea Bugetului proiectului ,, Reabilitarea Infrastructurii 
Rutiere în staţiunea Băile Olăneşti’’, respectiv cuprinderea în acesta a cheltuielilor 
neeligibile în sumă de 20.000 lei. 
           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\` 
DIMA MUREANU MARIA GEORGIANA 

                       
                                                                              Contrasemneaz` 

SECRETAR, 
jr.Nicolae Gorgan 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
B`ile Ol`ne]ti, 16  aprilie 2015 

 


