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.84
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
extraordinar` din data de 06 noiembrie 2015 la care au participat un num`r de 12
consilieri locali din totalul de 13 [n func\ie, lipsă fiind dna.consilier local Braneci
Niculina.
{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
Baicu Georgel.
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.11309/06.11.2015 prin care se propune rectificarea bugetului local în sensul majorării
veniturilor şi cheltuielilor bugetare pentru anul 2015 cu suma de 14.000 lei, precum şi
redistribuiri de sume.
Având în vedere :
- Nota de fundamentare nr. 11293 din 06.11.2015 emisă de Compartimentul
Impozite şi taxe locale, privind posibilitatea majorării veniturilor bugetului
local cu suma de 14.000 lei;
- Nota de fundamentare nr.11132/03.11.2015 prin care se propune achiziţionarea
unui ROUTER pentru înrolarea instituţiei la Sistemul Naţional Electronic de
Plată Online,
- Nota de fundamentare nr. 11213/04.11.2015 întocmită de Compartimentul tehnic,
privind achiziţionarea unui "Sistem de supraveghere video, integrat";
{n conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006, privind finan\ele publice
locale, art.49, alin.4, se propune efectuarea redistribuirii fondurilor între
proiectele/obiectivele înscrise în programul de investiţii al bugetului local pe anul 2015,
precum şi necesitatea întocmirii unor documentaţii pentru realizarea de investiţii.
{n conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006, privind finan\ele publice locale,
art.49 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 14.000 lei în trimestrul IV 2015, după cum urmează :
A. Majorarea Veniturilor bugetare cu suma de 14.000 lei,
A.1. Sec\iunea de func\ionare + 0 lei:

- cap.07.02, subcap.07.02.01.02,,Impozit pe cl`diri persoane juridice = +
14.000 lei;
- cap. 3702, Subcap. 37.02.03.V`rs`minte din sec\iunea
de func\ionare pentru finan\area sect. de dezvoltare

= -

A.2. Sectiunea de Dezvoltare + 14.000 lei
- cap. 3702, Subcap. 37.02.04.V`rs`minte din sec\iunea
de func\ionare pentru finan\area sect. de dezvoltare

= +

14.000 lei;

14.000 lei;
B. Majorarea Cheltuielilor bugetare cu suma de 14.000 lei,
B.1. Sec\iunea de Func\ionare
= + 0 lei
B.2. Sectiunea de Dezvoltare + 14.000 lei
1. Cap.51.02, Subcap.51.02.01.03,,Autorităţi executive’’ = + 4.000 lei,
Titlul XII,,Active nefinanciare’’, Chelt.de Capital’’ punctul C "Alte cheltuieli
de investiţii", art.71.01.03 "Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale" = + 4.000
lei,
Titlul XII,,Active nefinanciare’’= + 4.000 lei,
2. Cap.70.02, Subcap.70.02.50 ,,Alte servicii în domeniul dezvoltării
comunale’’ = + 10.000 lei,
-art.71.01.03"Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale" = - 50.000 lei,
Titlul XII,,Active nefinanciare’’, Chelt.de Capital’’ punctul C "Alte cheltuieli
de investiţii", Dotări independente/achiziţionarea unui sistem de supraveghere video".
-art.71.01.30"Alte active fixe" = + 50.000 lei, punctul B "Lucrări noi"-Lucrări
pentru realizarea unui sistem de supraveghere video;
-art.71.01.30" Alte active fixe " = + 10.000 lei, punctul C, "Alte cheltuieli de
investiţii poziţia IV 3.2. Cheltuieli de proiectare-Proiect tehnic şi detalii de execuţie pentru
obiectivul "Reabilitarea şi eficientizarea sistemului de iluminat stradal".
Art.2- Se aprobă lista de investiţii modificată conform anexei la prezenta hotărâre.
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 bugetcontabilitate.
Art.4- 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,
Baicu Georgel
Contrasemnează,
SECRETAR,
jr.Nicolae Gorgan
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