
 
 

HOTĂRÂREA NR.57 
privind rectificarea bugetului local ]i bugetul institu\iilor publice ]i activit`\ilor finan\ate din 

venituri proprii ]i subven\ii pe trim.IV 2013 
 

          Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a 
ordinară din data de 29.10.2013  la care au participat un num`r 13  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 Ghi\ulescu Marius; 
           |in@nd cont de: 
           -referatul compartimentului buget-contabilitate înregistrat sub nr. 11310/29.10.2013 prin 
care se propune rectificarea bugetului local în sensul majorării veniturilor şi cheltuielilor 
bugetare, efectuarea unor virări de credite bugetare de la un capitol la alt capitol, precum şi 
virări de credite bugetare de la un program la altul în cadrul aceluiaşi capitol bugetar; 
             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.18/08.04.2013 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 2013, 
Hotărârea Consiliului Local nr.40/28.06.2013 privind rectificarea bugetului local pe anul 2013; 
   {n conformitate cu prevederile Legii nr.5/2013 privind bugetul de stat pe anul 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" = 13 

 {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 aprob` rectificarea bugetului local ]i bugetul institu\iilor publice ]i 
activit`\ilor finan\ate din venituri proprii ]i subven\ii pe trim. IV  2013  dup` cum urmeaz`: 
                         A. Majorarea Veniturilor bugetare cu suma de 349.300 lei,  
                         A.1. Sec\iunea de func\ionare =      
 150.300 lei 

-Cap.16.02,Subcap.16.02.03 „Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de 
funcţionare”           +138.000 lei 

-Cap.18.02, Subcap.18.02.50 „Alte impozite şi taxe”    +5.000 lei 
-Cap.34.02, Subcap.34.02.02 „Taxe extrajudiciare de timbru”   +7.300 lei 

                         A.2. Sec\iunea de dezvoltare                 + 199.000 lei 
            - Cap.42.02, Subcap.42.02.58  ,, Subventii  alocate subprogramului ,,Regenerarea 
urban` a municipiilor ]i ora]elor’’ =               +  150.000 lei 
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            - Cap.45.02,Subcap.45.02.01.01 ,,Fondul  European de Dezvoltare Regională- sume 
primite [n contul pl`\ilor efectuate [n anul curent  pentru proiectul ,,IZVOARELE DE AUR DE 
LA BAILE OLANESTI”=          + 49.000 lei 
                         B.Majorarea Cheltuielilor  bugetare  cu suma de 349.300 lei, pe Sec\iuni 
astfel: 
                         B.1. Sec\iunea de  Func\ionare  =             +227.000 lei 
                       TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL  =                         -89.000 lei ; 
  TITLUL II CHELTUIELI CU BUNURI ŞI SERVICII                     +316.000 lei 
  Din care pe capitole bugetare : 
                      - Cap. 51.02,  Subcap. 51.02.01.03-Autoritati executive             +80.500 lei 
              Titlul II,,Bunuri ]i servicii’ =  +25.500 lei+55.000 lei   +80.500 lei 
                     - Cap.61.02 Subcap. 61.02.05.00-’’Protectie civila ’’ =     + 2.000 lei 
              Titlul II,,Bunuri ]i servicii’ =         + 2.000 lei 
                     - Cap.67.02, Subcap.67.02.03.07,, C`mine culturale ’’=                     +  8.900 lei 
             Titlul II,,Bunuri ]i servicii’ = + 8.900 lei 
                    - Cap.68.02, Subcap.68.02.05.02-Asistenta sociala caz de invaliditate= + 30.000 lei 
            Titlul IX,,Asisten\` social`  =                                                            + 30.000 lei 
                         - Cap.70.02, Subcap.70.02.06.,,  Iluminat’’                   =                   +32.600 lei 
            Titlul II,,Bunuri ]i servicii’ =                                                            + 32.600 lei                                      
                         - Cap.84.02, Subcap.84.02.03.03,, Str`zi’’                     =                 +162.000 lei 
 Titlul II “Bunuri şi servicii”  =+82.000+80.000=162.000 lei 
                            B.2.Sec\iunea de  Dezvoltare      =                                                  122.300 lei 
 Titlul VII „Alte transferuri”      +42.400 lei 
 Titlul VIII „Proiecte cu finanţare din fonduri externe  

nerambursabile postaderare”      +49.000 lei 
Titlul XII „Cheltuieli de capital”, punctul C „Alte cheltuieli de investiţii” +30.900 lei 

Din care pe capitole bugetare: 
-Cap.51.02, Subcap.51.02.01.03-Autorităţi executive   +9.300 lei 

Titlul XII”Cheltuieli de capital”, punctul C     +9.300 lei 
                         - Cap. 66.02, Subcap. 66.02.50.50-Alte institutii si actiuni sanitare’= - 2.500 lei,                                                     
           Titlul XII,,Chelt.de Capital’’, punctul C,,Alte cheltuieli de investi\ii’’=           - 2.500 lei; 
                          - Cap. 67.02, subcap. 67.02.03.07-Camine culturale  =                      - 8.900 lei,  
           Titlul XII,,Chelt.de Capital’’, punctul C,,Alte cheltuieli de investi\ii’’=           - 8.900 lei; 

- Cap.70.02, Subcap.70.02.50.,, Alte servicii [n domeniile locuin\elor,  
serviciilor ]i dezvolt`rii comunale’’                    =                               – 80.600 lei 

          Titlul VII,, Alte Transferuri’’ =                                                                    + 42.400 lei 
           Titlul XII,,Chelt.de Capital’’ punctul C                    =                                    - 117.000 lei; 
                           - Cap.84.02, Subcap.84.02.03.03,, Str`zi’’                                   + 150.000 lei 
           TitlulXII,,Chelt.de Capital’’, punctul C,,Alte cheltuieli de investi\ii’’,  
                            Lucr`ri de Repara\ii capital/Asfaltarea str`zilor: Plea]a, Mura, P`cii ]i V@lcele 
                             - Cap.87.02, Subcap.87.02.04,, Turism’’ =                                    + 49.000 lei, 
din care 
    Titlul VIII,, Proiecte cu finan\are din fonduri externe 

         nerambursabile postaderare’’, art.56.01           =                                     +49.000 lei; 
din care: 

-Finan\are proiect,,Izvoarele de Aur de la B`ile Ol`ne]ti 
III. Bugetului institu\iilor publice ]i activit`\ilor finan\ate din venituri proprii ]i subven\ii 

                         A. Diminuarea Veniturilor  cu suma de 12.000 lei,  
                              - Cap.33.10, 33.10.50,, Alte venit.prest. servicii,alte activit`\i’’ = - 12.000 lei 
                         B. Diminuarea Cheltuielilor  bugetare  cu suma de 12.000 lei,  
                              -  Cap.87.10, Subcap. 87.10.50,,Alte ac\iuni economice’’ 
            Titlul I,,cheltuieli de personal’’ =                                                         - 12.000 lei; 



Art.2- Se aprobă Programul de investi\ii pentru anul 2013 va fi actualizat. 
         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. 

         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\`, 
                 GHI|ULESCU MARIUS 

Contrasemneaz`, 
SECRETAR, 

jr.Nicolae Gorgan 
 
 
 

Băile Olăneşti, 30 octombrie 2013 
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