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.66
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 28 august 2015 la care au participat un num`r de 12 consilieri locali din totalul de 13 [n
func\ie, lipsă fiind dl.consilier local Baicu Vasile.
{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 P`unescu
Br`nescu Ovidiu
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.8674/21.08.2015 prin care se propune rectificarea bugetului local în sensul majorării
veniturilor şi cheltuielilor bugetare pentru anul 2015 cu suma de 3.165.000 lei, precum și
aprobarea diminu`rii veniturilor și cheltuielilor bugetare din Structura Bugetului
instituțiilor publice și a activit`ților finanțate integral sau parțial din venituri proprii cu
suma de 20.400 lei.
Țin@nd cont de
Adresa
nr.VL.163550/8246/07.08.2015 ]i Adresa
nr.VL168128/8585/19.08.2015 prin care Administra\ia Jude\ean` a Finan\elor Publice
V@lcea ne comunic` majoararea sumelor defalcate din T.V.A pentru finan\area
cheltuielilor de personal ale unit`\ilor de [nv`\`m@nt preuniversitar de stat cu suma de
95.000 lei, [n vederea achit`rii sumelor datorate [n baza hot`r@rilor judec`tore]ti pentru
salaria\ii din unit`\ile de [nv`\`m@nt preuniversitar de stat ]i actualizarea nivelului maxim
al cheltuielilor de personal.
Av@nd [n vedere: prevederile Legii finan\elor publice locale nr. 273/2006, articolul
36,,Fondul de rezervă bugetară, precum ]i Procesul verbal de constatare al Camerei de
Conturi V@lcea [ntocmit [n urma misiunii de audit financiar din perioada 23.02.201517.04.2015, punctul 4 - ,,Referitor la nerespectarea prevederilor legale privind
constituirea fondului de rezerv` bugetar`'' se impune cuprinderea ]i aprobarea [n Bugetul
local a unei cote de p@n` la 5% din totalul cheltuielilor, la dispozi\ia consiliului local,
reprezent@nd Fondul de rezerv` bugetar`. Valoarea estimat`, pentru anul 2015, a fondului
de rezerv` bugetar` care trebuie constituit este de 300.000 lei.
{n conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006, privind finan\ele publice locale,
art.49, alin.4 şi ţinând cont de Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională.
{ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor prezen\i, respectiv
voturi "pentru" = 12.

{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 in sensul majorarii
acestuia cu suma de 3.165.000 în trimestrul III 2015, după cum urmează :
A. Majorarea Veniturilor bugetare cu suma de 3.165.000 lei,
A.1. Sec\iunea de func\ionare + 393.000 lei:
- cap.11.02,subcap.11.02.02,,Sume defalcate din T.V.A.-Hotarari judecatoresti
pentru plata salariilor in unitatile de invatamant preuniversitar de stat'' = + 95.000 lei
- cap.07.02, subcap.07.02.01.02,,Impozit pe cl`diri persoane juridice = +
691.200 lei;
- cap. 3702, Subcap. 37.02.03 V`rs`minte din sec\iunea de func\ionare pentru
finan\area sect. de dezvoltare
= - 393.200 lei;
A.1. Sectiunea de Dezvoltare + 2.772.000 lei
- Cap. 3702, Subcap.37.02.04,, V`rsaminte din sec\iunea de func\ionare''= +
393.200 lei;
- Cap.42.02, Subcap.42.02.20,,Subventii de la bugetul de stat catre bugetul local
necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile'' = +
194.000 lei
- Cap.45.02, Subcap.45.02.01,,Sume primite in contul platilor efectuate in anul
curent derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile'' = + 2.184.800
lei
B. Majorarea Cheltuielilor bugetare cu suma de 3.165.000 lei,
B.1. Sec\iunea de Func\ionare
= + 393.000 lei
- Cap.51.02, Subcap. 51.02.01.03,,Autoritati executive’’ = + 19.500 lei
Titlul I,,cheltuieli de personal'
= + 24.500 lei
Titlul II,,cheltuieli cu bunuri si servicii’’
= - 5.000 lei
- Cap.54.02, din care:
= + 306.800 lei
* Subcap. 54.02.10.00-Servicii publice comunitare de evidenta a
persoanelor = + 6.800 lei
Titlul I,,cheltuieli de personal'
= + 6.800 lei
* Subcap. 54.02.05,,Fond de rezerv` bugetar` la dispoz. autorit`\ilor
locale’’= +300.000 lei
Titlul V,,fond de rezerva bugetara''
= + 300.000 lei
- Cap.61.02Subcap.61.02.05.00-Protectie civil` = + 4.900 lei
Titlul I,,cheltuieli de personal'
= + 3.900 lei
Titlul II,,cheltuieli cu bunuri si servicii’’
= + 1.000 lei
- Cap.65.02,,Invatamant’’
Titlul I,,cheltuieli de personal'’
= + 95.000 lei
- Cap.67.02,,Cultur`, recreere ]i religie'',Subcap.67.02.05- SPORT
Titlul II,,cheltuieli cu bunuri si servicii’’
= + 8.000 lei
- Cap.68.02, subcap.68.02.05.00,,Asisten\` social` [n caz de invaliditate''
Titlul IX,,asisteta sociala'
= + 45.000 lei

- Cap.70.02, subcap.70.02.50.00 -Alte servicii în domeniile
locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale''
Titlul I,,cheltuieli de personal'’
= - 15.200 lei
- Cap.84.02, Subcap.84.02.03.03,,Str`zi’’
Titlul II,,cheltuieli cu bunuri si servicii’’
= - 58.000 lei
- Cap.87.02, subcap.87.02.50 ,, Alte ac\iuni economice''= - 13.000 lei
Titlul VI,,Transferuri [ntre unit`\i ale administra\iei publice’’
B.2. Sectiunea de Dezvoltare + 2.772.000 lei
- Cap.51.02, Subcap. 51.02.01.03,,Autoritati executive’’= + 92.000 lei
Titlul XII,,Active nefinanciare’’ Chelt.deCapital’’punctul C,,Alte
cheltuieli de investi\ii obiectiv,,Modernizare ]i amenajare teren/curte sediu primarie’’
art.71.01.01,,Construc\ii''
= +87.000 lei
art.71.01.30,,Alte active fixe'' = + 5.000 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 = + 70.000 lei
Titlul XII,,Active nefinanciare’’, Chelt.deCapital’’punctul C,,Alte chelt
investi\ii,
Modernizare Parc din zona strazii 1 Decembrie’’
art.71.01.01,,Construc\ii''
- Cap. 70.02,subcap.70.02.50,, Alte servicii [n domeniul dezvolt`rii
comunale’’= + 50.000 lei
Titlul XII,,Active nefinanciare’’, Chelt.deCapital’’punctul C,,Alte cheltuieli
de investi\ii - Dot`ri independente/Sistem de supraveghere video, integrat’’,
art.71.01.03.
- Cap.84.02, Subcap.84.02.03.03,,Str`zi’’ = +2.560.000 lei,
Titlul VIII,, Proiecte cu finan\are din fonduri externe nerambursabile
postaderare
- Programe din Fondul European de Dezvoltare Regional` Reabilitarea infrastructurii rutiere [n ora]ul B`ile Ol`ne]ti’’, art.56.01
Art.2- Se aprobă 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 20.400 lei,
A.1. Sec\iunea de func\ionare - 20.400 lei:
- cap.33.10, subcap.33.10.50,, Ate venituri din prest.servicii'' = - 7.400 lei;
- cap.43.10,sucap.43.010.09,,subventii pt.institutii publice''
= -13.000
lei
B. Diminuarea Cheltuielilor bugetare cu suma de 38.600 lei,
B.1. Sec\iunea de Func\ionare
= - 20.400 lei
- cap. 87.10,, Alte ac\iuni econoimice''
titlul I ,,cheltuieli de personal''
= - 20.400 lei
Art.3- Se aprobă lista de investiţii modificată conform anexei la prezenta
hotărâre.

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 bugetcontabilitate.
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.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Păunescu Brănescu Ion Ovidiu
Contrasemnează,
SECRETAR,
jr.Nicolae Gorgan

B`ile Ol`ne]ti 28 august 2015

