
 
 

H O T ~ R A R E nr.43 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 

 Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a  
ordinar` din data de 30.04.2015 la care au participat un num`r de 12 consilieri 
locali din totalul de 13 [n func\ie absent motivat dna consilier local Nicolaescu 
Sanda Lucia. 

         {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;   
 V`z@nd referatul compartimentului buget-contabilitate înregistrat sub 
nr.4420/24.04.2015  prin care se propune rectificarea bugetului local în sensul 
majorării veniturilor şi cheltuielilor bugetare pentru anul 2015  
             {n conformitate cu Nota de fundamentare nr. 4347 din 23.04.2015,  emis` 
de Compartimentul Impozite si taxe locale din cadrul Primariei orasului Baile 
Olanesti  prin care informeaza posibilitatea majorarii Veniturilor bugetului local  
cu suma de 128.000 lei; 
  1.    Ordonatorul principal de credite, analiz@nd solicit`rile Compartimentelor de 
specialitate, din cadrul prim`riei,  a decis: 
                       - ca suma de 100.000 lei  s` fie repartizat` pentru  efectuarea de 
Repara\ii curente la re\eaua de Iluminat public din zona str`zilor Carol Davilla, 
Libert`\ii ]i A.I.Cuza conform  Notei de fundamentare  nr.4005/15.04.2015, 
[ntocmit` de Compartimentul Energetic, vizata si aprobata de Ordonatorul 
Principal de Credite(not` pe care o anex`m, [n copie, la prezentul referat); 
                       - ca suma de 28.000 lei  s` fie repartizat` pentru  efectuarea de 
Repara\ii curente  la rigola de pe strada Forestierilor, din punctul Mutulig` 70 ml  
conform  Notei de fundamentare  nr.4418/24.04.2015, [ntocmit` de 
Compartimentul Gospod`rie comunal`, vizata si aprobata de Ordonatorul 
Principal de Credite(not` pe care o anex`m, [n copie, la prezentul referat); 
2. PROPUNERI privind aprobarea redistribuirii fondurilor intre proiectele/ 
obiectivele inscrise in programul de investitii al  bugetelui local  pe anul 2015 
Conform Art. 48, alin. 1( În situaţia în care, pe parcursul execuţiei bugetare, din 
motive obiective, implementarea unui proiect de investiţii nu se poate realiza 
conform proiecţiei bugetare, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale 
pot propune autorităţilor deliberative, până la data de 31 octombrie, aprobarea  
redistribuirii fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiţii), din 
Legea nr.273/2006, privind Finantele publice locale.                                     
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 Compartimentul tehnic-investitii, a Monitorizat proiectele de investiţii cuprinse 
in Programul de investitii pentru anul 2015 si a constatat ca, din motive 
obiective, implementarea  proiectului de investiţii ,, Cheltuieli  achizitionare 
licente software on line, Registrul riscurilor si proceduri operationale 
necesare in gestionarea si actualizarea Sistemului de Control Intern 
Managerial'' nu se poate realiza conform proiecţiei bugetare, astfel ca va  
propune spre analiza si  aprobarea redistribuirii fondurilor de la obiectivul 
mentionat la obiectivul,, Cheltuieli  achizitionare licente software in cadrul 
Compartimentului Impozite si Taxe locale necesar pentru proiectul 
PATRIMVEN  in vederea inrolarii institutiei noastre in Sistemul National 
Electronic de Plata'', conform Notei de fundamentare nr.4358/23.05.2015, pe 
care o depunem in copie. Valoarea investitiei ramane neschimbata, la suma de 
20.000 lei.  
       {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  

 
 

H O T Ă R Â R E 
 

Art.1  Se aprobă Structura bugetului local modificat după cum 
urmează :  -  -rectificarea Veniturilor bugetului local, in sensul majorarii acestuia  
cu suma de 128.000 lei, in trimestrul II 2015; 
                      -  modificarea Programului de investitii. 
                      STRUCTURA  BUGETULUI LOCAL 
                      A. Majorarea Veniturilor bugetare cu suma de 128.000 lei,  
                      A.1. Sectiunea de functionare   + 128.000 lei : 
              - Cap. 18.02, Subcap. 18.02.50,, Alte impozite si taxe’’        =  + 15.000 
lei; 
              - Cap. 30.02, Subcap. 30.02.05,, Venituri din concesiuni  
                                                                                         si inchirieri’’ = +113.000 
lei; 
                      B. Majorarea Cheltuielilor  bugetare  cu suma de  128.000 lei,  
                      B.1. Sectiunea de  Functionare   + 128.000 lei 
               -  Cap.70.02, subcap.70.02.06,, Iluminat public''                = + 100.000 
lei 
                       Titlul II,,cheltuieli cu bunuri si servicii’’ = +100.000 lei; 
               -  Cap.84.02, subcap.84.02.03.03,,Strazi''                            = +   28.000 
lei 
                       Titlul II,,cheltuieli cu bunuri si servicii’’ = + 28.000 lei; 
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             Art.2 Se aprob` redistribuirea fondurilor [ntre proiectele/obiectivele 
[nscrise [n programul de investi\ii,coform 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. 

      Art.4 - 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 Georgiana Maria                          

                                                         

                                                                                                      
Contrasemneaz`, 

                   SECRETAR, 
                jr.Nicolae Gorgan 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
B`ile Ol`ne]ti, 30 aprilie 2015 
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