
 
 

HOTĂRÂREA NR.46 
privind rectificarea bugetului pe anul 2013 

 
 

              Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a 
extraordinară din data de 31.07.2013  la care au participat un num`r de 11 consilieri locali din 
totalul de 13 [n func\ie lipsă fiind dna.consilier local Nicolăescu Sanda Lucia şi dl.consilier 
local Popa Titel; 
           {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.Balaban Rodica; 
          |in@nd cont de: 
    - Referatul nr.8239/26.07.2013 întocmit de compartimentul buget-contabilitate, 
prin care se propune rectificarea bugetului local pentru anul 2013; 
                      - Nota de fundamentare nr.8238/26.07.2013 Compartimentul achiziţii publice 
justifică necesitatea cuprinderii în bugetul local a sumei de 13.550 lei din sponsorizări pentru 
organizarea manifestărilor culturale cu ocazia festivităţii "Zilele Olăneştiului"; 
                      - Nota de fundamentare nr. 7968/18.07.2013 şi 8240/26.07.2013 Compartimentul 
de specialitate, reprezentat de domnul Barbu Gheorghe, justific` necesitatea majorării 
creditelor bugetare prevăzute la cap.84.02, subcap.84.02.03 "Străzi" cu suma de 40.000 lei, se 
propun executări de lucrări de reparaţii pe strada Grui  din Olăneşti în sumă de 20.000 lei din 
venituri proprii, diferenţa de 60.000 lei din virări de credite bugetare şi reparaţii pe strada 
Glodeanu şi Prof.Dr.Olănescu în sumă de 20.000 lei; 
  - Nota de fundamentare nr. 8241/26.07.2013 întocmită de compartimentul de 
specialitate prin care se proprune suplimentarea creditelor bugetare destinate cheltuielilor cu 
reclamă şi publicitate cu suma de 20.000 lei. 
                   |in@nd cont de 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; 

         {n conformitate cu prevederile Legii nr.5/2013 privind bugetul de stat pe anul 
2013, ale art.49 alin.(4) şi (7) 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" = 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 aprob` rectificarea bugetului local pe trim. III  2013  [n sensul: 
                           A. Majorarea Veniturilor bugetare cu suma de 73.550 lei,  
                           A.1. Sec\iunea de func\ionare + 133.550 lei: 

-Cap.07.02, Subcap.07.02.50 ,,Alte impozite şi taxe proprietate’’                 
=  + 20.000 lei; 

                      -Cap.15.02, Subcap.15.02.50 "Alte taxe pe servicii specifice"  =  +15.000 lei 
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                       -Cap.18.02, Subcap.18.02.50 
                                  ,, Alte impozite şi taxe’’                                     = + 18.000 lei 
   -Cap.30.02, subcap.30.02.05 "Venituri din concesiuni şi închirieri"=+7.000 lei 
   -Cap.37.02, subcap..37.02.01 Donaţii şi sponsorizări"         =+13.550lei 
   -Cap.37.02, subcap.37.02.03 "Vărsăminte din secţiunea de funcţionare în 

secţiunea de dezvoltare"        =+60.000 lei 
                            A.2. Sec\iunea de dezvoltare - 60.000 lei: 
                         -Cap.37.02,Subcap.37.02.04.,V`rs`minte din sec\. de func\ionare pentru 

finan\area sec\. de dezvoltare a bugetului local’’                     = -60.000 lei 
 
                         B.Majorarea Cheltuielilor  bugetare  cu suma de 73.550 lei,  
                             repartizat` pe Sec\iuni astfel: 
                           B.1.Sec\iunea de  Func\ionare + 133.550 lei 
                         -Cap.51.02, Subcap. 51.02.01.03,,Autorităţi executive’’      =+20.000 lei 
                                           Titlul II,,Bunuri şi servicii’’                           = + 20.000 lei; 
     -Cap.67.02 "Cultură, recreere şi religie"                  =+13.550 lei 
        Titlul II "Bunuri şi servicii"           =+13.550 lei 
     -Cap.84.02, subcap.84.02.03.03 "Străzi"           =+100.000 lei, din 

care 
        Titlul II "Bunuri şi servicii"                      =+100.000 lei 
                           B.2.Sec\iunea de  Dezvoltare - 60.000 lei: 
     -Cap. 51.02, Subcap.51.02.01.03 "Autorităţi executive"= -60.000 lei 
     -Cap.51.02, Subcap.51.02.01.03 ,,Autorităţi executive’’  
                                   Titlul VIII,,Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile şi 

postaderare’’ art.56.01.01 
                                                                                         = - 60.000lei; 
                       Programul de achizi\ii publice, Programul de investi\ii publice locale pe anul 
2013 vor fi actualizate  conform rectific`rilor bugetare. 
                  Art.2 – {n conformitate cu prevederile prezentei hot`r@ri se modific` ]i se completeaz` 
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. 

         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` pe site-ul instituţiei. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Balaban Rodica 

 
CONTRASEMNEAZĂ, 

p.SECRETAR, 
c.j.Enache Denisa Elena 

 
 

 
Băile Olăneşti, 31 iulie 2013. 
 
 


