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; 0250/775012, E-mail: primariabaileolanesti@yahoo.com

HOTĂRÂREA NR.68
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 extraordinară
din data de 14.11.2014 la care au participat un num`r 11 consilieri locali din totalul de 13 [n
func\ie, absenti motiva\i dna consilier local Br`neci Niculina ]i dna consilier local

Nicolaescu Sanda -Lucia
{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 Pahomnie Constantin.
|in@nd cont de:
-referatul compartimentului buget-contabilitate înregistrat sub 11088/11.11.2014
prin care se propune rectificarea bugetului local în sensul major`rii veniturilor şi cheltuielilor
bugetare pentru anul 2014,
Potrivit prevederilor H.G. nr. 933/ 2014 a fost aprobat` alocarea unor sume din Fondul
de interven\ie la dispozitia Guvernului pe anul 2014 pentru unitatile administrativ teritoriale
afectate de calamitati naturale produse de inundatii. Pentru orasul Baile Olanesti a fost alocata
suma de 1.911 mii lei, suma ce se impune a fi cuprinsa in bugetul local al orasului Baile
Olanesti, la partea de Venituri suma se repartizeaza la indicatorul 42.02.28 ,,Subventii primite
din Fondul de interventie'', iar la partea de Cheltuieli se repartizeaza credite de angajament,
respectiv credite bugetare
la indicat. 84.02.,,Transporturi'', din care pentru
subcap.84.02.03.01,,Drumuri si poduri'' se repartizeaza suma de 451.000 lei, iar pentru
subcap.84.02.03.03.,,Strazi'' suma de 1.460.000 lei, conform obiectivelor aprobate.
Se majoreaza creditele initiale prevazute la cap.84.02, titlul 71,,Active nefinanciare'',
alineatul 71.01.30,,Alte active fixe'' – 113.230 lei - sume aferente cheltuielilor de proiectare;
articolul 71.03,,Reparatii capitale aferente activelor fixe'' – 1.797.770 lei - sumele aferente
cheltuielilor de executie privind consolidarile precum si cheltuielile legate de realizarea
acestora.
Potrivit expunerii 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;
În 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`,
precum şi ale OUG nr.59/2014;
{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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HOTĂRÂRE
Art.1 – Se aprob` rectificarea bugetului local pe trim. IV 2014 dup` cum urmeaz`:
A. Majorarea Veniturilor bugetare cu suma de 1.911.000 lei,
A.1. Sectiunea de functionare + 0 lei :
A.2. Sectiunea de functionare + 1.911.000 lei :
- Cap.42.02,Subcap.42.02.28
,, Subventii din Fondul de interventie’’
=
+ 1.911.000 lei;
B.Majorarea Cheltuielilor bugetare cu suma de 1.911.000 lei,
repartizata pe Sectiuni astfel:
B.1. Sectiunea de Functionare + 0 lei
B.2. Sectiunea de Dezvoltare + 1.911.000 lei
- Cap.84.02. ,,Transporturi'',
1. Titlul XII,,Cheltuieli de Capital’’, punctul C,,Alte cheltuieli de investi\ii’’=
1.911.000, art.71.01 alineatul 71.01.30,,Alte active fixe'' - 113.230
lei; articolul
71.03,,Reparaţii capitale aferente activelor fixe'' - 1.797.770 lei privind suma aferentă
următoarelor obiective de investiţii:
1.Refacere platformă strada Izlaz, oraş Băile Olăneşti - 731.000 lei
a) Cheltuieli pentru elaborarea proiectelor şi a altor studii (studii topo şi geo), consultanţă
achiziţii = 22.420 lei, din care:
- Cheltuieli de proiectare = 18.700 lei;
- Servicii de Consultanţă = 3.720 lei;
b) Cheltuieli de execuţie privind Consolidări / Reparaţii capitale
taxe obtinere avize, organizare de şantier, dirigenţie de şantier,
asistenţă tehnică, comisioane, taxe, cote = 708.580 lei.
2. Refacere pasarelă metalică peste pârâul Olăneşti situată pe
str.T.Vladimirescu/str.Râului = 295.000lei, din care:
A) Cheltuieli pentru elaborarea proiectelor şi a altor studii (studii topo şi geo), consultanta
achizitii = 24.900 lei
- Studii de teren (topo si geo) = 3.000 lei;
- Cheltuieli de proiectare = 20.900 lei;
- Servicii de Consultanţă pentru efectuarea achizitiilor publice = 1.000 lei;
b) Cheltuieli de execuţie privind Consolidări / Reparaţii capitale
taxe obtinere avize, organizare de santier, dirigenţie de şantier,
asistenţă tehnică, comisioane, taxe, cote = 270.100 lei.
3. Refacere pasarelă pietonală peste pârâul Olăneşti,
zona blocuri = 156.000 lei, din care:
a) Cheltuieli pentru elaborarea proiectelor şi a altor studii (studii topo şi geo), consultanţă
achiziţii = 22.600 lei
- Studii de teren (topo si geo) = 2.700 lei;
- Cheltuieli de proiectare = 18.900 lei;
- Servicii de Consultanţă pentru efectuarea achizitiilor publice = 1.000 lei;
b) Cheltuieli de execuţie privind Consolidări / Reparaţii capitale
taxe obtinere avize, organizare de santier, dirigentie de santier,
asistenţă tehnică, comisioane, taxe, cote = 133.400 lei.
4. Refacere platformă străzi: Mura, Glodeanu, Releului, Viezuianu, Pleaşa şi
Aluniş = 581.000 lei;
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a) Cheltuieli pentru elaborarea proiectelor şi a altor studii (studii topo şi geo), consultanţă
achiziţii = 34.840 lei
- Studii topografice =
5.000 lei;
- Studii geotehnice =
5.000 lei;
- Cheltuieli de proiectare = 23.600 lei;
- Servicii de Consultanţă = 1.240 lei;
b) Cheltuieli de execuţie privind Consolidări / Reparaţii capitale
taxe obtinere avize, organizare de şantier, dirigenţie de şantier,
asistenţă tehnică, comisioane, taxe, cote = 546.160 lei.
5. Refacere terasament drum de interes local Comanca, punctul Neagoe Sorin şi
punctul Troiţă = 148.000 lei.
a) Cheltuieli pentru elaborarea proiectelor şi a altor studii (studii topo şi geo), consultanta
achizitii = 8.470 lei
- Studii de topografice = 1.490 lei;
- Studii de geotehnice = 1.490 lei;
- Cheltuieli de proiectare = 4.250 lei;
- Servicii de Consultanta = 1.240 lei;
b) Cheltuieli de executie privind Consolidari / Reparatii capitale
taxe obtinere avize, organizare de santier, dirigentie de santier,
asistenta tehnica, comisioane, taxe, cote = 139.530 lei.
Art.2 Se aprobă modificarea programului de investiţii pentru anul 2014, conform
Anexei nr.1.
Art.3 Structura Programului de achizi\ii publice pe anul 2014 va fi actualizat conform
rectific`rilor bugetare.
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.
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 }EDINT~,
PAHOMNIE CONSTANTIN
Contrasemneaz`,
SECRETAR,
jr.Nicolae Gorgan

B`ile Ol`ne]ti 14 noiembrie 2014
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