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, tel: 0250/775012, E-mail: primariabaileolanesti@yahoo.com

H O T ~ R A R E nr.45
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 26.05.2015 la care au participat un num`r de 11 consilieri locali din totalul
de 13 [n func\ie absen\i motiva\i fiind dna consilier Balaban Rodica ]i dl consilier Noaje

Alexandru Petre.
{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.5440/20.05.2015 prin care se propune rectificarea bugetului local în sensul majorării
veniturilor şi cheltuielilor bugetare pentru anul 2015 cu suma de 445.800 lei.
I.1 PROPUNERI privind majorarea veniturilor proprii
{n conformitate cu Nota de Fundamentare nr.5423 din 19.05.2015 emis` de
Compartimentul Impozite ]i Taxe Locale prin care i se comunic` Ordonatorului Principal de
credite posibilitatea major`rii creditelor bugetare, la partea de venituri cu suma de 445.800 lei.
Compartimentele de specialitatea din cadrul Prim`riei B`ile Ol`ne]ti au [ntocmit urm`toarele
Note de fundamentare, pe care vi le supunem spre analiz` ]i aprobarea:
1. Nota de fundamentare nr. 5238/19.05.2015 prin care reprezentantul
Compartimentului Agricol solicit` cuprinderea [n bugetul local a sumei de 15.000 lei pentru
achizi\ionarea de,,Servicii cadastrale pentru finalizarea procesului de punere [n posesie asupra
terenurilor agricole ]i silvice ». Terenurile pentru care se propune efectuarea m`sur`tori
cadastrale apar\in persoanelor fizice,pentru definitivarea procesului de punere [n posesie.
2.Nota de fundamentare nr. 5437/19.05.2015 prin care reprezentantul
Compartimentului Gospod`rie Comunal` solicit` cuprinderea [n bugetul local a sumei de
25.000 lei pentru achizi\ionarea a 4 buc.sta\ii de autobus. Detaliile, necesitatea achizi\iei se
reg`sesc [n nota men\ionat`, pe care o ata]ez la prezentul;
3. Nota de fundamentare nr.4919/06.05.2015 [ntocmit` de dl.V@lcu
Octavian(conform Dispozi\iei nr.264/06.05.2015 exercit` atribu\ii de achizi\ii publice pe
perioada [n care titularii sunt [n concediu)prin care, [n mod succint(va prezenta verbal detalii
despre acesast` achizi\ie), ne prezint` necesitatea cuprinderii [n buget a sumei de 2.000 lei,
pentru Cheltuieli privind servicii de evaluare aferente organiz`rii ]i derularii procedurilor de
achizitii pt.obiectivul ,,ACHIZI|IONARE TEREN PENTRU BAZ~ SPORTIV~'';
4. Nota de fundamentare nr. 5436/19.05.2015 [ntocmit` de dl.Barbu Gheorghe [n
calitate de reprez. al Compartimentului Gospod`rie Comunal`, v` prezint` necesitatea
cuprinderii [n bugetul local a sumei de 75.000 lei, pentru executare de lucr`ri de consolidare
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a locului de joac` pentru copiii din Parcul Central, [n sensul Moderniz`rii acestuia. Detaliile,
necesitatea achizi\iei se reg`sesc [n nota men\ionat`, pe care o ata]ez la prezentul;
5. Nota de fundamentare nr. 5435/19.05.2015 [ntocmit` de dl.V@lcu Octavian [n
calitate de }ef S.V.S.U. dar ]i de reprezentant al comp. achizi\ii publice, v` prezint`
necesitatea major`rii creditelor bugetare ini\iale(suma ini\ial` 20.000 lei) cu suma de 20.000
lei, pentru achizi\ionarea de Uniforme ]i echipament necesar tuturor celor 21 voluntari la
care se adaug` necesitatea achizi\ion`rii unui costum special de pompier pentru salariatul
angajat [n anul 2014, dup` efectuarea achizi\iei de costume speciale pt.popmpierii angaja\i.
Detaliile, necesitatea achizi\iei se reg`sesc [n nota men\ionat`, pe care o ata]ez la prezentul;
6. Nota de fundamentare nr. 5438/19.05.2015 [ntocmit` de dl.Barbu Gheorghe [n
calitate de reprez. al Compartimentului Gospod`rie Comunal`, v` prezint` necesitatea
major`rii creditelor bugetare ini\iale(suma ini\ial` 50.000 lei) cu suma de 130.000 lei, pentru
achizi\ionarea de Mobilier stradal, const@nd [n B`ncu\e ]i Co]uri de gunoi, necesar pentru
amplasarea [n parcuri, zone verzi. Conform declara\iilor verbal ale reprez.Compartimentului
de achizi\ii publice c/v unei b`ncu\e sau co] de gunoi se va [ncadra sub limita de valoare a
unui mijloc fix, deci achizi\ia,dup` aprobarea dvs., va fi prev`zut` la obiecte de inventar.
Detaliile privind necesitatea achizi\iei se reg`sesc [n nota men\ionat`, pe care o ata]ez la
prezentul;
7. Nota de fundamentare nr. 5364/18.05.2015 [ntocmit` de dl.Popescu Lauren\iu
[n calitate de reprez.al Compartimentului Rela\ii cu Publicul, v` prezint` necesitatea
major`rii sumelor cuprinse [n buget(suma actual` cuprins` [n buget este de 35.000 lei) cu
suma de 3.000 lei, pentru servicii de reclam` ]i publicitate. Detaliile, necesitatea achizi\iei se
reg`sesc [n nota men\ionat`, pe care o ata]ez la prezentul;
8.Majorarea creditelor bugetare aferente Cheltuielilor cu bunuri si servicii la
cap. 65.02,, {nv`\`m@nt’’, cu suma de 175.800 lei, conform solicit`rilor din Adresa
nr.3788/20.05.2015 [ntocmit` de Liceul ,,Justinian Marina''. Conform notei solict` major`ri
de credite pentru: achizi\ionare lemne de foc = 40.800 lei, servicii de deratizare = 5.000 lei,
repara\ii curente gard liceu =130.000 lei;

{ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor prezen\i, respectiv
voturi "pentru" = 11
{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 aprobă Structura bugetului local modificat după cum urmează : - rectificarea Veniturilor bugetului local, in sensul majorarii acestuia cu suma de 445.800
lei, in trimestrul II 2015;
STRUCTURA BUGETULUI LOCAL, conf.propunerilor
A. Majorarea Veniturilor bugetare cu suma de 445.800 lei,
A.1. Sectiunea de functionare + 343.800 lei :
- Cap. 07.02, Subcap.
2

07.02.01.02,, Impozit pe cladiri de la persoane juridice’’ = +445.800 lei;
- Cap.37.02, Subcap.37.02.03
,, V`rs`minte din sec\iunea de func\ionate [n sec\iunea de dezvoltare’’
= - 102.000 lei
A.2. Sec\iunea de dezvoltare = + 102.000 lei:
- Cap.37.02, Subcap.37.02.04
,, V`rs`minte din sec\iunea de func\ionate [n sec\iunea de dezvoltare’’
= + 102.000 lei
B. Majorarea Cheltuielilor bugetare cu suma de 445.800 lei,
B.1. Sectiunea de Functionare + 343.800 lei
- Cap.51.02, Subcap. 51.02.01.03,,Autoritati executive’’= + 18.000 lei
Titlul II,,cheltuieli cu bunuri si servicii’’
- Cap.61.02,, Ordine publica ]i Siguran\` na\ional`’’ = + 20.000 lei
Titlul II,,cheltuieli cu bunuri si servicii’’
- Cap.65.02,,Invatamant’’
= + 175.800 lei
Titlul II,,cheltuieli cu bunuri si servicii’’
- Cap.67.02,,Cultur`, recreere ]i religie'',
Subcap.67.02.05.03-Intre\inere gradini publice, parcuri, zone verzi,
baze sportive si de agrement = + 130.000 lei
Titlul II,,cheltuieli cu bunuri si servicii’’
B.2. Sectiunea de Dezvoltare = + 102.000 lei
- Cap.67.02,,Cultur`, recreere ]i religie'',
Subcap.67.02.05.03-Intre\inere gradini publice, parcuri, zone verzi,
baze sportive si de agrement = + 77.000 lei
Titlul XII,,Active nefinanciare’’
art.71.01.01, Construc\ii''
= +75.000 lei
art.71.01.30,,Alte active fixe'' = + 2.000 lei
- Cap.84.02, subcap.84.02.03.03,,Strazi''
= + 25.000 lei
Titlul XII,,Active nefinanciare’’
art.71.01.30,,Alte active fixe''
Lista de invsti\ii pe anul 2015 se majoreaz`
- la punctul II. Dot`ri independente cu suma de 25.000 lei sta\ii autobus;
- la punctul III. Consolid`ri cu suma de 70.000 lei;
- la punctul IV,,Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate,
fezabilitate ]i alte chelt.de inv'' cu suma de(2.000 lei ch. eval.,organizare licita\ie+ 5.000 lei
proiectare) 7.000 lei.

Structura Programului de achizi\ii publice, Programul de investi\ii publice locale
pe anul 2015 vor fi actualizate conform rectific`rilor bugetare.
Art.2 - 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.
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Art.3-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 26 mai 2015
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