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: conslocbolanesti@yahoo.com

HOTĂRÂREA nr.36
privind rectificarea bugetului pe anul 2012
Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a ordinară din
data de 17.12. 2012 la care au participat un num`r de 13 consilieri locali din totalul de 13 [n
func\ie;
În conformitate cu art.35 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
cu votul majorităţii consilierilor în funcţie a fost ales preşedinte de şedinţă Traşcă Flavius Iulian;
|in@nd cont de :
Adresa nr.14799/10847/03.12.2012 prin care Consiliul Jude\ean V@lcea ne aloc`
suma de 30.000 lei pentru sus\inerea programelor de dezvoltare local` ]i pentru sus\inerea
proiectelor de infrastructur` care necesit` cofinan\are local`.
Nota de fundamentare nr. 11195/12.12.2012 Compartimentul Impozite ]i taxe locale
ne comunic` posibilitatea major`rii veniturilor bugetului local cu suma de 71.340 lei.
Utilizarea sumelor primite a fost repratizat`, pe destina\ii conform notelor de
fundamentare, astfel:
Nota de fundamentare nr.11012din 05.12.2012 Compartimentul de specialitate,
reprezentat de domnul Piroteal` C`t`lin, justific` necesitatea major`rii creditelor bugetare
prev`zute ini\ial la cap.54.02. Subcap. 54 .02.10.,,Servicii publice comunitare de eviden\` a
persoanelor’’ cu suma de 2.340 lei, necesar` achit`rii Cheltuielilor administrativ – gospod`re]ti
aferente spa\iului de\inut de S.E.P.I. [n sediul Poli\iei ora]ului B`ile Ol`ne]ti pe luna Octombrie ]i
Noiembrie 2012 precum ]i plata abonamentului de servicii speciale de telecomunica\ii.
Nota de fundamentare nr. 11175 din 11.12.2012 Compartimentul de specialitate,
reprezentat de domnul Barbu Gheorghe, justific` necesitatea major`rii creditelor bugetare
prev`zute ini\ial la cap.67.02, Subcap.67.02.05.03,,Intretinere gradini publice, parcuri, zone
verzi, baze sportive si de agrement’’ cu suma de 17.000 lei, necesar` achizi\ion`rii de
b`ncu\e.
Nota de fundamentare nr. 11172 din 11.12.2012 Compartimentul de specialitate,
reprezentat de domnul Tatu Viorel, justific` necesitatea major`rii creditelor bugetare prev`zute
ini\ial (82.000 lei) la cap.66.02.50.50,,Alte institu\ii ]i ac\iuni sanitare’’ cu suma de 5.000 lei,
necesar` continu`rii lucr`rilor de Repara\ii capitale la Cl`direa nou` a Dispensarului Medical din
str.1 Decembrie, respectiv plata avizelor de racordare la energia electric` ]i a lucr`rilor de
realizarea racordurilor electrice.
Nota de fundamentare nr.11173 din 11.12.2012 Compartimentul de specialitate,
reprezentat de domnul Tatu Viorel, justific` necesitatea major`rii creditelor bugetare prev`zute
ini\ial (25.000 Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate a
proiectului,,Asfaltarea str`zilor Fa\a Dealului ]i Cump`na’’) cu suma de 30.000 lei (suma
primit` de Consiliul Jude\ean V@lcea).
Nota de fundamentare nr. 11171 din 11.12.2012 Compartimentul de specialitate,
reprezentat de domnul Barbu Gheorghe, justific` necesitatea major`rii creditelor bugetare
prev`zute ini\ial la cap.70.02, Subcap. 70.02.50.00,,Alte servicii în domeniile locuintelor,
serviciilor si dezvoltarii comunale’’ cu suma de 14.000 lei pentru achitarea serviciilor de colectarea
gunoiului din ora]ul B`ile Ol`ne]ti.
Notele de fundamentare nr. 11176; 11177; 11178 din 11.12.2012 Compartimentul de
specialitate, reprezentat de domnul Tatu Viorel, justific` necesitatea major`rii creditelor
bugetare prev`zute ini\ial la cap.70.02, Subcap. 70.02.06.,,Iluminat public’’ cu suma de
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33.000 lei, necesar` achit`rii consumului de energie electric`, achizi\ion`rii de becuri,
instala\ii de iluminat, ornamentale specifice s`rb`torilor de iarn`.
II. PROPUNERI VIR~RI DE CREDITE BUGETARE
Urmare Adresei nr.1114/11113/11.12.2012 Grupul }colar Economic,, Justinian Marina’’
ne solicit` majorarea cheltuielilor de personal cu suma de 1.000 lei, pentru acoperirea integral` a
salariilor aferente lunii Noiembrie 2012.
Analiz@nd Contul de Execu\iei bugetar` [ntocmit la data de 11.12.2012, se constat`
posibilitatea diminu`rii cheltuielilor de personal aferente Serviciul Public de Eviden\a Persoanelor
cu suma de 1.000 lei, sum` necesar` major`rii chelt. de personal la unit`\ile de [nv`\m@nt.
Potrivit OG nr.13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012.
{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 ulterioare ale
Legii nr.52/2003 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, precum şi HCL nr.16/2012;
În 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 modificările şi completările
ulterioare, precum şi ale Legii nr.82/1991 republicată cu modificările şi completările ulterioare, ale
Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională;
{ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie, respectiv
voturi "pentru" = 13,
{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 pe trim. IV 2012 [n sensul:
A. Major`rii Veniturilor bugetare cu suma de 154.340 lei,
A.1. Sec\iunea de func\ionare + 66.340 lei :
- Cap. 04.02,
Subcap.04.02.01,, Cote defalcate din impozitul pe venit’’ = + 14.000 lei;
Subcap.04.02.04,, Sume alocate din Cote defalcate din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale’’ = + 30.000
lei;
- Cap.07.02, subcap.07.02.02
"Impozit şi taxe pe teren"
- Cap.11.02, subcap.11.02.02
"Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul oraşului"
- Cap.16.02, Subcap.16.02.03
,, Taxe ]i tarife pentru eliberarea de licen\e
]i autoriza\ii de func\ionare’’
- Cap.18.02, Subcap.18.02.50
,, Alte impozite ]i taxe’’
lei
- Cap.34.02, Subcap.34.02.02
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= +7.500 lei
= +53.000 lei
= +32.340 lei
= +11.000

,, Taxe extrajudiciare de timbru’’

= +14.000 lei

- Cap.37.02,Subcap.37.02.03,,V`rs`minte din sec\. de func\ionare pentru
finan\area sec\. de dezvoltare a bugetului local’’
= - 35.000
lei

cărbuni"

-Cap.42.02, subcap.42.02.34
"Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne,
= -7.500 lei
A.2. Sec\iunea de dezvoltare + 35.000 lei:
- Cap.37.02,Subcap.37.02.04,,V`rs`minte din sec\. de func\ionare pentru
finan\area sec\. de dezvoltare a bugetului local’’
= +35.000

lei
B.Majorarea Cheltuielilor bugetare cu suma de 154.340 lei, repartizat` pe
Sec\iuni astfel:
B.1. Sec\iunea de Func\ionare + 119.340 lei
- Cap.54.02, Subcap. 54.02.10.00,,Servicii publice comunitare de eviden\` a
persoanelor"
Titlul I,,cheltuieli de personal’’
Titlul II,,Bunuri ]i servicii’’
- Cap.65.02,,{nv`\`m@nt’’
Titlul I,,cheltuieli de personal’’
- Cap.67.02,,Cultur`, recreere ]i religie’’
Titlul II,,Bunuri ]i servicii’’
Cap.68.02 "Asistenţă socială"
Titlul IX,, Asistenţă socială’’
- Cap.70.02,,Locuin\e, servicii ]i dezvoltare comunal`’’
Subcap.70.02.06,, Iluminat public’’
Titlul II,,Bunuri ]i servicii’’

= - 1.000 lei;
= + 2.340 lei
=+54.000 lei;
=+ 17.000 lei
=+ 500 lei
=+

33.000

Subcap.70.02.50,, Alte servicii [n domeniul dezvolt`rii comunale’’
Titlul II,,Bunuri ]i servicii’’
=+

14.000

lei
lei
-

Cap.74.02,,Salubritate’’
Titlul II,,Bunuri ]i servicii’’
- Cap.87.02,,Alte acţiuni economice’’
Titlul VI,,Transferuri’’

= - 9.000 lei
= - 2.500 lei

B.2.Sec\iunea de Dezvoltare + 35.000 lei
- Cap.66.02, Subcap.66.02.50.50,,Alte institu\ii ]i ac\iuni sanitare’’
TitlulXII,,Chelt.de Capital’’, punctul C,,Alte cheltuieli de investi\ii’’-Consolid`ri-Repara\ii capitale la cl`direa nou` a Dispensarului medical, din str.1Decembrie –
recompartimentare imobile’’
= + 5.000 lei .
- Cap.84.02, Subcap.84.02.03.03,, Str`zi’’
TitlulXII,,Chelt.de Capital’’,
punctul C,,Alte cheltuieli de investi\ii’’-Cheltuieli de
proiectare pentru elaborarea studiului de fezabilitate ]i proiectare af. obiectivului
,,Asfaltarea str`zilor Fa\a Dealului ]i Cump`n`’’ = + 30.000 lei .
STRUCTURA Bugetului institu\iilor publice ]i activit`\ilor finan\ate din
venituri proprii ]i subven\ii
A. Diminuarea Veniturilor cu suma de 2.500 lei,
- Cap.43.10, Subcap.43.10.09,, Subven\ii pentru institu\ii publice ’’ = - 2.500
lei
B. Diminuarea Cheltuielilor bugetare cu suma de 2.500 lei,
- Cap.87.10, Subcap. 87.10.50,,Alte ac\iuni economice’’
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Titlul II,,Bunuri ]i servicii’’

= - 2.500 lei

Structura Programului de achiziţii publice, Programul de investiţii publice locale pe anul 2012
vor fi actualizate conform rectificărilor bugetare
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, precum ]i aprobarea Programului de investi\ii pentru anul 2012.
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 }EDIN|~
Tra]c` Flavius Iulian
CONTRASEMNEAZ~,
SECRETAR,
Jr. Nicolae Gorgan

Băile Olăneşti, 17 decembrie 2012.
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