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Proiect nr. 73 
HOT~RAREA nr….. 

          privind : Rectificarea bugetului local al orasului Baile Olanesti, judetul Valcea 
pe anul 2018, trimestrul III 

 

Consiliul local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit la ]edin\a 
ordinar`  din data de 27 septembrie 2018  la care au participat un num`r de  ... 
consilieri locali, din totalul de 13 [n func\ie. 

Vazand ca domnul consilier Paunescu-Branescu Ion-Ovidiu a fost ales 
presedinte de sedinta. 

  Analizand referatul de specialitate numarul 10307/24.09.2018 intocmit de 
compartimentul Buget contabilitate prin care se propune rectificarea bugetului local al 
orasului Baile Olanesti, judetul Valcea, pe anul 2018, prin majorarea veniturilor și  
cheltuielilor cu suma de 45.000 lei. 

  Avand in vedere Hotararea de Consiliu Local nr. 11/16.02.2018 privind 
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, pe anul 2018. 

  Tin@nd cont de avizul de legalitate al secretarului la proiectul de hot`r@re si de 
avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti. 

 Analizând temeiurile juridice, respectiv, prevederile: Legii bugetului de stat, nr. 
2/03.01.2018;  art. 19 alin (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările si completarile ulterioare, prevederile art. 36 alin (4) lit. a) din Legea 
nr. 215/2001, republicat`, cu modific`rile ]i complet`rile ulterioare. 

     {ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul majorit`\ii consilierilor prezen\i, respectiv  
voturi pentru = .....; impotriva = .....; abtineri = ...... 

{n temeiul dispozi\iilor: art. 45 alin. (2) lit. a) si  art. 115 alin. (1) litera b) din Legea 
nr. 215/2001 privind administra\ia public` local`, republicat`, cu modific`rile ]i 

complet`rile ulterioare , consiliul local, 

 

PRIM~RIA  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 
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H O T ~ R ~ } T E : 

 

       Art.1 –  Se aproba rectificarea bugetului local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, judetul 
Valcea, pentru anul 2018, prin majorare cu suma de 45.000 lei, atat pe parte de 
venituri, cat si pe parte de cheltuieli, defalcata pe trimestre astfel: 

  Trimestrul III.2018 = 45.000 lei 

                 A. Majorarea Veniturilor bugetare cu suma de  45.000 lei,  

                   A.1. Sec\iunea de func\ionare  + 45.000 lei: 

 -cap.04.02, subcap.04.02.01,,Cote defalcate  din impozitul pe venit'' = + 47.000 lei; 

- cap.07.02, .07.02.01.02,,Impozit  cl`diri persoane juridice'' =  - 326.000 lei; 

              - cap.11.02, Subcap.11.02.02,, Sume defalcate din T.V.A  

                     pentru  finantarea chelt. descentralizate''       =   -    12.000 lei; 

              - cap.11.02, Subcap.11.02.06,, Sume defalcate din T.V.A  

                     pentru echilibrare ''    =  +  336.000 lei; 

                  A.2. Sectiunea de Dezvoltare   +  0 lei 

                  B. Majorarea Cheltuielilor  bugetare  cu suma de 45.000 lei,  

                  B.1. Sec\iunea de  Func\ionare                    = + 45.000 lei 

                  1. Cap. 51.02,subcap. 51.02.01.03 ,,Autoritati executive'' =  + 2.500 lei 

                          Titlul  X,, Alte ,cheltuieli ’’ = + 2.000 lei 

                 2. Cap.55.02, , Dobanzi si comisioane aferente  

                     [mprumutului bancar''= + 2.500 lei 

                                   Titlul III, dobanzi’’ 

                 3. Cap.65.02. ,,{nv`\`m@nt preuniv. de stat'' =  -12.000 lei 

                          Titlul  IX,, Asistenta sociala ’’  
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                 4. Cap.68.02. ,,Asistenta sociala'' =  +52.000 lei 

                          Titlul  IX,, Asistenta sociala ’’  

                 B.2. Sectiunea de  Dezvoltare  + 0 lei 

 

        Art.2 – Se actualizeaza structura programuluelor de achizi\ii publice si de 
investi\ii publice locale pe anul 2018 conform rectific`rii bugetare prezentate la 
articolul precedent.  

        Art.3– Cu aducerea la [ndeplinire a prezentei hot`r@ri se [mputernice]te  Primarul 
ora]ului B`ile Ol`ne]ti, prin compartimentul Buget contabilitate. 

         Art.6- Prezenta hotarare se comunic`  prin grija secretarului, Primarului ora]ului 
B`ile Ol`ne]ti, compartimentelor de specialitate din cadrul prim`riei, Institu\iei 
Prefectului- jude\ul V@lcea. 

 

 

INI|IATOR PROIECT, 

PRIMAR 

ec.VASILE SORIN VASILACHE 

         p. Vizat legalitate, 

SECRETAR 

                                                                                               jr. Mihalcea Marian 

B`ile Ol`ne]ti, 27.09.2018 

 

 

 

 

 

 


