
 
H O T ~ R A R E nr.47 

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  de 
îndată din data de 05.06.2015 la care au participat un num`r de 10 consilieri locali din 
totalul de 13 [n func\ie, lipsă fiind domnii consilieri locali Nicol`escu Sanda Lucia, 
P`unescu-Br`nescu Ion Ovidiu ]i 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\` dl 
consilier Tra]c` Flavius Iulian. 
          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 2015 modificat;   
          V`z@nd referatul compartimentului buget-contabilitate înregistrat sub 
nr.6006/04.06.2015  prin care se propune rectificarea bugetului local în sensul majorării 
veniturilor şi cheltuielilor bugetare pentru anul 2015. 
          {n conformitate cu referatul  nr.5879 din 02.06.2015 emis de  Compartimentul de 
specialitate reprezentat de dl Barbu Gheorghe propune ca suma de 184.000 lei care ne-a 
fost acordat` de Ministerul Dezvolt`rii ]i Administra\iei Publice conform Contractului de 
finan\are nr.4958/9006/2015, s` fie repartizat` pentru executarea de repara\ii capitale, pe 
strada P`cii. 
          Av@nd [n vedere solicit`rile efectuate de Compartimentele de specialitate prin 
referatul nr.6007/04.06.2015 pentru emitere de Hot`r@re de Consiliu Local privind 
modificarea Devizului General ]i indicatorii tehnico-economici la proiectul finan\at din 
Fonduri Externe Nerambursabile ,,Reabilitarea Infrastructurii Rutiere [n stațiunea B`ile 
Ol`ne]ti"  coroborat` cu modificarea efectuat` de firma care asigur` Asistenţ` tehnic` a 
proiectului la Anexa privind Bugetul proiectului, modificarea transmis` prim`riei de SC 
HOLDMED SRL ]i [nregistrat` sub nr.6000/04.06.2015.              
            Ţinând cont de Nota de fundamentare nr. 5991/04.06.2015 prin care 
reprezentantul Compartimentului de specialitate  reprezentat prin dl Tatu Viorel 
solicit` cuprinderea [n bugetul local a sumei de 4000 lei pentru proiectul finan\at din 
Fonduri Externe Nerambursabile,, Reabilitarea Infrastructurii Rutiere [n sta\iunea B`ile 
Ol`ne]ti, de Nota de fundamentare nr. 5992/04.06.2015 prin care Compartimentul 
asisten\` social` propune majorarea bugetului local cu suma de 20.000 lei, precum şi 
de Nota de fundamentare nr.5986/04.06.2015 [ntocmit` de Compartimentul Impozite ]i 
Taxe propune majorarea Veniturilor proprii la cap.30.02, subcap 30.02.05 Venituri din 
concesiuni ]i  [nchirieri cu suma de 24.000 lei. 
 Având în vedere şi nota de fundamentare  nr.6082/05.06.2015 prin care dl.Barbu 
Gheorghe solicită majorarea creditelor bugetare la străzi-reparaţii curente, cu suma de 
27.000 lei. 
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{ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor în funcţie, 
respectiv voturi "pentru" = 10. 
{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 :   
                        A. Majorarea Veniturilor bugetare cu suma de 235.000 lei,  
                        A.1. Sectiunea de functionare   + 47.000 lei : 

            - Cap.3002, Subcap. 30.02.05 ,, Venituri din concesiuni și 
închirieri ‘’=+51.000 lei 
            - Cap.3702, Subcap.37.02.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare 
pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare                                                                       
= - 4.000 lei    
             

                        A.2. Sec\iunea de dezvoltare  = + 188.000 lei: 
          -Cap.37.02, Subcap.37.02.04,,V`rs`minte din sec\iunea de func\ionare’’= + 
4.000 lei 
         - Cap. 42.02., Subcap.42.02.65 ,,Subvenții primite pentru finanțarea 
programului de reabilitarea drumurilor                                                                                       
= + 184.000 lei       
                                                                                                                                
                    B. Majorarea Cheltuielilor  bugetare  cu suma de  235.000 lei,  
                        B.1. Sectiunea de  Functionare   + 47.000lei 
         - Cap.68.02 Subcap.68.02.05.02,,Asistență socială în caz de invaliditate ‘’= +  
20.000 lei 
                                    Titlul IX,, asistență socială’’  
 -Cap.84.02, subcap.84.02.03.03 "Străzi"    
 =+27.000 lei  
 Titlul II "Cheltuieli cu bunuri şi servicii"     =+27.000 lei       
                         B.2. Sectiunea de  Dezvoltare =   + 188.000 lei 
               -  Cap.84.02, subcap.84.02.03.02,,Strazi''                          = +  188.000 lei 
                            Titlul VIII,, Proiecte cu finan\are din Fonduri Externe Nerambursabile’’ 
                             Art.56.01.03 ,, Cheltuieli neeligibile’’                   = +4.000 lei 
               Titlul XII,, Cheltuieli de capital’’, punctul C ,,Alte cheltuieli de investiții’’ 
Consolidări- Reparații capitale/ Asfaltarea străzilor: Pleașa, Mura, Păcii și Vâlcele = 
+184.000 lei 
         Art.2 – Se aprobă modificarea Bugetului proiectului ,, Reabilitarea Infrastructurii 
Rutiere în stațiunea Băile Olănești’’ respectiv cuprinderea în acesta a Cheltuielilor 
neeligibile în sumă de 4.000 lei  
        Art.3 –  Se aprobă lista de investiții pentru orașul B`ile Olănești pentru anul 2015 
conform anexei la prezenta. 



        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. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Traşcă Iulian Flavius 
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jr.Nicolae Gorgan 
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