
   
H O T ~ R A R E nr.51 

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 30.06.2015 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 Dima Mureanu Maria Georgiana ]i dl consilier 
Baicu Georgel. 
         {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 Tra]c`„ 
Iulian Flavius. 
         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.6780/25.06.2015  
prin care se propune rectificarea bugetului local în sensul majorării veniturilor şi cheltuielilor 
bugetare pentru anul 2015 cu suma de 400.600 lei 
                       I.1 PROPUNERI privind majorarea veniturilor proprii  
         {n conformitate cu Nota de Fundamentare  nr.6779 din 25.06.2015 emis` de  
Compartimentul Impozite ]i Taxe Locale prin care  se comunic` Ordonatorului Principal 
de credite posibilitatea  major`rii creditelor bugetare, la partea de venituri cu suma de 
400.600 lei, defalcat` pe urm`toarele surse de venituri : 
    - cap.07.02, subcap.07.02.01.02,,Impozit pe cl`diri persoane juridice = 297.700 lei; 
    - cap.07.02, s07.02.02.02,,Impozit pe teren de la persoane juridice = 80.000 lei; 
    - cap.33.02, subcap.33.02.28,,Venituir din recup.chelt.de judecat`'' = 500 lei; 
    - cap.35.02, subcap.35.02.50,, Alte amenzi, penalit`\i'' = 2.400 lei; 
    - cap.37.02, subcap.37.02.01,, Dona\ii ]i sponsoriz`ri'' cu suma de 20.000 lei, 
(av@nd ca baza Contractul de sponsorizare nr. 6604/19.06.2015 [ncheiat cu 
S.C,,CAZICOM''S.R.L, av@nd ca scop sponsorizarea manifest`rilor privind 
evenimentul,, Zilele ora]ului B`ile Ol`ne]ti''); 
         2.Se  majoreaz` Cheltuielile bugetului local cu suma de 400.600 lei, pentru 
finan\area urm`toarelor activit`\i: 
         2.1. Prin Nota de fundamentare nr. 6654/22.06.2015 [ntocmit` de dl. Tatu Viorel [n 
calitate de  reprez. al Compartimentului Tehnic-Investi\ii, v` prezint` necesitatea 
cuprinderii [n bugetul local a  sumei  de 95.000 lei, pentru ACHIZI|IONAREA  unui 
Utilaj multifunc\ional cu lam` de desz`pezire, cu s`r`ri\`. Detaliile tehnice  privind 
utilajul multifunc\ional v` sunt prezentate [n Nota de fundamentare nr.6654/22.6.2015, 
Compartimentul de specialitate va prezenta [n  ]edin\a de consiliu Lista de investi\ii 
rectificat` cu acest obiectiv. Conform datelor prezentate [n Nota de fundamentare  
obiectivul de investi\ii/ Dot`ri independente - achizi\ionarea unui Utilaj 
multifunc\ional, se va [ncadra la cap. 70.02,, Locuin\e, servicii ]i dezvoltare public`'',  
CHELTUIELI DE CAPITAL, titlul XIII ,,active nefinanciare'' cu suma de 95.000 lei. 

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 



         2.2. Prin Nota de fundamentare nr.6256 din 10.06.2015 [ntocmit` de 
Compartimentul Rela\ii cu publicul, reprezentat de domnul Popescu Lauren\iu   
justific` necesitatea cuprinderii [n bugetul local a sumei de 95.000 lei, din care din  
sponsoriz`ri 20.000 lei,  pentru organizare manifest`rilor cultural artistice ce se vor 
desf`]ura cu ocazia festivit`\ii,,Zilele Ol`ne]tiului’’. 
         {n urma discu\iilor cu  Ordonatorul principal de credite s-a stabilit c` suma de 
95.000 lei va fi cheltuit` pentru: cheltuielile ocazionate de organizarea simpozionului 
,,Zilele Ol`ne]tiului’’; plata materialelor (afi]e, stegule\e, baloane, pungi ); plata 
serviciilor  de  presta\ii  artistice(muzic` ]i dans); foc de artificii. 
Detaliile, necesitatea achizi\iei se reg`sesc [n nota men\ionat`, pe care o ata]ez la 
prezentul; 
          2.3. Prin  Nota de fundamentare nr. 6778/25.06.2015 Compartimentul de 
specialitate, reprezentat de domnul Tatu Viorel, justific` necesitatea major`rii 
creditelor bugetare prev`zute  la cap.84.02, Subcap.84.02.03,, Strazi’’  cu suma de 
58.000 lei, se propun  execut`ri de lucr`ri de Repara\ii  curente. 
 Detaliile, privind necesitatea achizi\iei, a lucr`rilor  se reg`sesc [n nota men\ionat`, pe 
care o ata]ez la prezentul; 
         2.4.  Prin Nota de fundamentare nr.6653/22.06.2015, Compartimentul de 
specialitate, reprezentat de domnul Tatu Viorel, justific` necesitatea major`rii 
creditelor bugetare prev`zute  la cap.84.02, Subcap.84.02.03,, Strazi’’  cu suma de 
141.000 lei pentru realizarea de: M`sur`tori topo; realizarea de Studii geo; Expertiz` 
tehnic`, Stabilire solu\ii; [ntocmira Studiilor de Fezabilitate; [ntocmirea 
documenta\iilor necesare ob\inerii autoriza\iei de construc\ii. 
Dup` executarea acestor lucr`ri se va prezenta [n Consiliul local, pentru aprobare,  
Devizul general si indicatorii tehnico-economici la proiectul de ,,Reabilitarea 
Infrastructurii Rutiere [n localitatea Ol`ne]ti ''.   
Preciz`rile  privind determinarea valorii estimate la Nota de Fundamentare nr. 6653 din  
22.06.2015 vor fi date de c`tre Compartimentul de specialitate, reprezentat de 
domnul Tatu Viorel; 
         2.5. Conform  Notei de fundamentare  nr. 4101/6373/15.06.2015  intocmita de 
Liceul,,Justinian Marina'' se propune majorarea creditelor bugetare  aferente 
Cheltuielilor de personal   la  cap. 65.02,, {nv`\`m@nt’’, titlul I ,,Cheltuieli  de 
persoanal’’ cu  suma de 38.600 lei, pentru plata  transportului de la domiciliu la locul 
de munc` ]i de la locul de munc` la domiciliu a cadrelor didactice; 
II.PROPUNERI privind vir`ri de credite bugetare de la un capitol la altul 
          {n conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006, privind finan\ele publice 
locale, art.49, alin.4.( Virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al 
clasificaţiei bugetare şi de la un program la altul se aprobă de autorităţile deliberative, pe 
baza justificărilor corespunzătoare ale ordonatorilor principali de credite, şi se pot efectua 
înainte de angajarea cheltuielilor), \in@nd seama de  Notele de fundamentare [ntocmite 
de Compartimentele de specialitate ]i aprobate de Ordonatorul principal de credite, 
propunem: 
          a)diminuarea valoarii obiectivului de investi\ii/ Dot`ri independente - 
achizi\ionarea unei autospeciale- AUTOCISTERN~ PENTRU TRANSPORT  APA 
}I STROPIRE  cap. 70.02,, Locuin\e, servicii ]i dezvoltare public`'',  CHELTUIELI  



DE CAPITAL, titlul XIII ,,active nefinanciare'' cu suma de 27.000 lei, sum`  ce va fi 
redistribuit`  la obiectivul de investi\ii ,,Utilaj multifunc\ional''(valoarea ini\ial` 
100.000 lei / valoarea final`73.000 lei).  
         b) {n  urma analizei  Contului  de execu\ie bugetar` a Bugetului  institu\iilor 
publice ]i activit`\ilor finan\ate integral sau par\ial din venituri proprii, la data de 
20.06.2015, \in@nd seama de  H.C.L.nr.18 data de 03.03.2015 s-a aprobat reorganizarea 
Serviciului de Dezvoltare Intercomunitar` [n Societate Comercial` cu R`spundere 
Limitat`  s-a constatat posibilitatea diminuarii  unor credite bugetare aferente 
cheltuielilor de personal [n sum` de 38.600 lei. Conform Notei de fundamnetare 
nr.112 din 24.06.2015 se diminueaz` creditele bugetare  aferente Cheltuielilor de 
personal  de la  cap. 87.10,, Alte ac\iuni econoimice'',  titlul I ,,cheltuieli de personal'' 
cu suma de 38.600 lei, sum` prevazut` pentru finantarea cheltuielilor de personal.  
         Rectificarea  bugetului local, [n sensul majorarii acestora  cu suma de 400.600 lei, se 
efectueaz` [n trimestrul III 2015. 
          {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  
 

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 400.600 
lei, in trimestrul II 2015; 
                     STRUCTURA  BUGETULUI LOCAL, conf.propunerilor 
I. STRUCTURA  BUGETULUI LOCAL, conf.propunerilor 
            A. Majorarea Veniturilor bugetare cu suma de 400.600 lei,  
                        A.1. Sec\iunea de func\ionare   + 191.600 lei: 
        - cap.07.02, subcap.07.02.01.02,,Impozit pe cl`diri persoane juridice = + 297.700 lei; 
       - cap.07.02, s07.02.02.02,,Impozit pe teren de la persoane juridice     =  +   80.000 lei; 
        - cap.33.02, subcap.33.02.28,,Venituir din recup.chelt.de judecat`''   =  +        500 lei; 
        - cap.35.02, subcap.35.02.50,, Alte amenzi, penalit`\i''                         =  +     2.400 
lei; 
         - cap.37.02, subcap.37.02.01,, Dona\ii ]i sponsoriz`ri''                         =  +    20.000 
lei;  
                   - Cap. 3702, Subcap. 37.02.03V`rs`minte din sec\iunea de  func\ionare pentru 
finan\area sect. de dezvoltare                                                                      =  -  209.000 lei; 
                        A.1. Sectiunea de Dezvoltare    + 209.000 lei 
                      - Cap. 3702, Subcap.37.02.04,, V`rsaminte din sec\iunea de func\ionare''=  
+ 209.000 lei; 
         B. Majorarea Cheltuielilor  bugetare  cu suma de  400.600 lei,  
                        B.1. Sec\iunea de  Func\ionare                    = + 191.600 lei 
               -  Cap.65.02,,Invatamant’’                                 = + 38.600 lei   
                                    Titlul I,,cheltuieli de personal'’       



                 -  Cap.67.02,,Cultur`, recreere ]i religie'',  
   Subcap.67.02.50-Alte servicii în domeniile culturii, recreerii   si religiei                                                                                                                                                         
= + 95.000 lei  
                                    Titlul II,,cheltuieli cu bunuri si servicii’’       
               -  Cap.84.02, subcap.84.02.03.03,,Strazi''         = +  58.000 lei 
                       Titlul II,,cheltuieli cu bunuri si servicii’’  
                       B.2. Sectiunea de  Dezvoltare   + 209.000 lei 
                       -  Cap.84.02, subcap.84.02.03.02,, Strazi''= + 209.000 lei 
                            Titlul XII,,Active nefinanciare’’ 
                          art.71.01.02,,ma]ini, echipamente  
                                                   ]i mijloace de transport''   = +  68.000 lei 
                                           art.71.01.30,,Alte active fixe''   =+ 141.000 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 aprob` structura Bugetului  institu\iilor publice ]i activit`\ilor 
finan\ate integral sau par\ial din venituri proprii, conf.propunerilor 
                     A. Diminuarea Veniturilor  cu suma de 38.600 lei,  
                        A.1. Sec\iunea de func\ionare   - 38.600 lei: 
                  - cap.33.10, subcap.33.10.50,, Ate venituri din prest.servicii''   = - 38.600 lei;  
                      B. Diminuarea Cheltuielilor  bugetare  cu suma de  38.600 lei,  
                        B.1. Sec\iunea de  Func\ionare                    = - 38.600 lei 
                      - cap. 87.10,, Alte ac\iuni econoimice'' 
                       titlul I ,,cheltuieli de personal''                 = - 38.600 lei   
 
          Art.3- Structura Programului de achiziții publice, Programul de investiții publice 
locale pe anul 2015,vor fi actualizate, modificate potrivit rectificărilor bugetare,conform 
anexei la prezenta. 
           Art.4-  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.5- 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\`, 
Tra]c` Flavius Iulian 

Contrasemneaz` 

   SECRETAR, 
jr.Nicolae Gorgan 
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