
 
 

HOTĂRÂREA NR.50 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2014 

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

din data de 29.08.2014 la care au participat un num`r 11 consilieri locali din totalul de 13 [n 
func\ie.  
                  {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 Baicu Vasile. 
                  |in@nd cont de: 
         -referatul compartimentului buget-contabilitate înregistrat sub 8448/22.08.2014 prin 
care se propune rectificarea bugetului local în sensul majorării veniturilor şi cheltuielilor 
bugetare, precum şi realizării de virări de credite bugetare; 
                        Nota de fundamentare nr.8489/22.08.2014 Compartimentul Impozite ]i taxe locale  
ne comunic` posibilitatea major`rii veniturilor bugetului local cu suma de 100.000 lei din 
[ncas`ri aferente Taxelor ]i tarifelor pt.elib.de licen\e ]i autoriza\iide func\ionare ; Alte 
impozite ]i taxe ; Taxe extrajudiciare de timbru. 
                    Nota de fundamentare nr. 8490 din 22.08.2014 Compartimentul de specialitate, 
reprezentat de domnul  Barbu Gheorghe, justific` necesitatea major`rii creditelor bugetare 
prev`zute ini\ial la cap.84.02, Subcap. 84.02.03.03,, Str`zi’’  cu suma de  100.000 lei, necesar` 
execut`rii unor prest`ri de servicii privind [nchirierea de utilaje, achizi\ion`rii de materiale 
pentru [ntre\inerea str`zilor de p`m@nt. 
       Adresa nr.168931/2014 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vâlcea prin care 
se comunică redistribuirea unor sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor de 
învăţământ. 
                           Se impune rectificarea bugetului, [n sensul major`rii acestuia cu suma de 151.000 
lei, precum şi virarea de credite în sumă de 84.000 lei din Trimestrul IV in Trimestrul III. 

        V`z@nd expunerea de motive a Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti asupra proiectului 
de hot`râre, avizul de legalitate dat de Secretarul ora]ului, precum ]i rapoartele de avizare ale 
comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti. 
                   -Hot`r@rea Consiliului Local nr.4/31.01.2014 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; 
          Prin adresa nr.164143/8373/18.08.2014 DGFP V@lcea ne comunica majorarea 
susumelor defalcate din TVA cu suma de 51.000 lei pentru finatarea cheltuielilor de personal ale 
unita\ilor de [nv`\`m@nt. 
  {n conformitate cu prevederile legii bugetului de stat nr.356/2013, ale art.48 şi 49 
şi Anexa 2, Capitolul II, pct.9 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`; 
 {ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor [n func\ie, 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  
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H O T Ă R Â R E 

             Art.1 – Se aprob` rectificarea bugetului local pe trim. III şi IV  2014  dup` cum 
urmeaz`:                                               

                              
                         A. Majorarea Veniturilor bugetare cu suma de 151.000 lei,  
                         A.1. Sec\iunea de func\ionare + 151.000 lei : 
                   - Cap.11.02, Subcap.11.02.02,, Sume defalcate din T.V.A pentru finan\area 
                                                 cheltuielilor descentralizate’’           =  + 51.000 lei; 
                     - Cap.16.02, Subcap.16.02.03 ,, Taxe ]i tarife pentru elib. de licen\e si  
                                                                     autoriz.de func\’’ = +  55.000 lei 
                      - Cap.18.02, Subcap.18.02.50 
                       ,, Alte impozite ]i taxe ’’                             = +   35.000 lei 
                       - Cap. 34.02, Subcap. 34.02.02 
                       ,, Taxe extrajudiciare de timbru’’         = +  10.000 lei 
                        B.Majorarea Cheltuielilor  bugetare  cu suma de 151.000 lei, repartizat` pe 
Sec\iuni astfel: 
                         B.1. Sec\iunea de  Func\ionare + 151.000 lei 
                         -  Cap.65.02,,{nv`\`m@nt’’      
                                Titlul I,,cheltuieli de personal’’ = + 51.000 lei; 
                          -  Cap.84.02, Subcap.84.02.03.03,, Str`zi’’  
                                   Titlul II,,Bunuri ]i servicii’ = + 100.000 lei 
    C.Virarea de credite din Trim IV in Trim III 
     - Cap.65.02 "Învăţământ", Titlul I "Cheltuieli de personal" 
   Trim III =+84.000 lei 
   Trim IV =-84.000 lei 

         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. 

         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, 
Noaje Alexandru Petre 

           
                                                                      Contrasemnează, 

SECRETAR, 
jr.Nicolae Gorgan 

 
 
 
 

 
   B`ile Ol`ne]ti 29 august 2014 
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