str. Ştefan Pârşcoveanu, nr.223, jud. Olt, tel/fax.0249.455.308, e-mail: clpirscoveni@yahoo.com

HOTĂRÂRE
Referitoare la: Rectificarea bugetului local al comunei Pîrșcoveni , pe anul 2016/var.4
Având în vedere:
-expunerea de motive nr.570/23.08.2016 la proiectul de hotărâre nrt.571/23.08.2016 ;
-raportul de specialitate nr.569/23.08.2016 al consilierului contabil din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Pîrșcoveni ;
- rapoarte de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local ;
-adresele nr.7740/28.07.2016 și nr.7741/28.07.2016 ale C.J.Olt Olt referitoare la repartizare
sume aprobate prin lege pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe
educaționale speciale integrați în învățământul de masă precum și la repartizare sume defalcate din
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2016 ;
-extrasul de cont din data de 30.06.2016 prin care s-a virat suma de 7.251,30 lei la capitolul
45.02.10.02-sume primite în contul plăților efectuate în anul precedent (salariu expert monitorizare în
cadrul proiectului POSDRU – ID 148526) ;
-contractul nr.3338/25.08.2016 încheiat cu OCPI Olt pentru finanțarea în cadrul Programului
național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de unități
administrativ –teritoriale pentru sectoare cadastrale ;
-HCL nr.9 din 02.02.2016 referitoare la aprobarea bugetului local al comunei Pîrșcoveni pe
anul 2016 ;
-prevederile Legii nr.339/2015 – Legea bugetului de stat pe anul 2016;
-prevederile Legii nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările
ulterioare ;
-prevederile art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare ;
-prevederile art.7, alin.(1) din Legea 52/2003 – privind transparenţa decizională în administraţia
publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art.36 alin (2), lit.b și alin(4), lit.a) din Legea nr.215/2001 – privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45, alin.(1) si art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea 215/2001, privind
administraţia publica locala, republicata cu modificările si completările ulterioare
CO.SILIUL LOCAL AL COMU.EI PÎRŞCOVE.I ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă rectificarea Bugetului local al comunei Pîrșcoveni ,pe anul 2016/var.4, după
cum urmează :
La partea de VE ITURI se rectifică , astfel :
- se suplimenteaza cu suma de 40 mii lei (din care : 20 mii lei în trim.III și 20 mii lei în
trim IV) , capitolul 11.02.06 – sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale ;
- se suplimenteaza cu suma de 6 mii lei, în trim III, capitolul 42.02.41-subvenții din bugetul
de stat pentru finanțarea sănătății ;
- se suplimenteaza cu suma de 7 mii lei, în trim III, capitolul 43.02.30- sume primite de la
bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copii cu cerințe educaționale speciale
integrați în învățământul de masă ;
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- se suplimenteaza cu suma de 8 mii lei, în trim III, capitolul 45.02.02.02- sume primite în
contul plăților efectuate în anul precedent ;
- se suplimenteaza cu suma de 30 mii lei, în trim III, capitolul 43.02.34 - sume alocate din
bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistreare sistematică din cadrul Programului
Național de Cadastru și Carte Funciară ;
- se transfera suma de 6 mii lei din trim IV în trimestrul III în cadrul capitolul 04.02.04 –
sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ;

La partea de CHELTUIELI se rectifică , astfel :
Capitolul 51.02.01.03-10 – Autorități executive - salarii :
- se suplimenteaza cu suma de 12 mii lei , in trim III capitolul-51020103-10 – Autorități
executive –salarii , astfel : 10 mii lei subcapitolul 101112- salarii –indemnizații plătite unor persoane
din afara unității și 2 mii lei subcapitolul 100301 - CAS - secţiunea de funcţionare ;
Capitolul 51.02.01.03- 20 Autorități executive – Bunuri și servicii :
- se transferă suma de 5 mii lei în trim.III în cadrul capitolului 51.02.01.03-20-Autorități
executive –bunuri și servicii , astfel : 3 mii lei de la subcapitolul 200109 –materiale și prestări servicii
cu caracter funcțional și 2 mii lei de la subcapitolul 200102 –furnituri de birou , la subcapitolul
200108- posta , radio TV , internet - secțiunea de funcționare
Capitolul 51.02.01.03- 51 Autorități executive – Transferuri :
- se suplimenteaza cu suma de 30 mii lei , in trim III capitolul-51020103-51 – Autorități
executive – Transferuri pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare din cadrul Programului Național
de Cadastru și Carte Funciară - secţiunea de funcţionare ;
Capitolul 54.02.50 -10 Alte servicii publice generale – Salarii :
-se diminuează cu suma de 50 mii lei , în trimestrul III, capitolul 54.02.50 -10- Alte servicii
publice generale – salarii – subcapitolul 101112 – indemnizații plătite unor persoane din afara unității
– secțiunea de funcționare
Capitolul 54.02.50 -10 Alte servicii publice generale – Bunuri și servicii :
-se diminuează cu suma de 10 mii lei , în trimestrul III, capitolul 54.02.50 -20- Alte servicii
publice generale – subcapitolul 203030- bunuri și servicii – alte cheltuieli cu bunuri și servicii –
secțiunea de funcționare
Capitolul 61.02.50 -10 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale Salarii
-se suplimenteaza cu suma de 4 mii lei , in trim III capitolul 61.02.50 -10 – Alte cheltuieli
în domeniul ordinii publice și siguranței naționale – Salarii , astfel : 3 mii lei la subcapitolul 100101salarii de bază și 1 mii lei la subcapitolul 100105 – sporuri pentru condiții de muncă - secţiunea de
funcţionare ;
Capitolul 65.02.50 – 57 Alte cheltuieli în domeniul învățământului – Asistență socială ,
-se suplimentează cu suma de 7 mii lei în trim.III , capitolul 65.02.50- 570201 Alte
cheltuieli în domeniul învățământului –Ajutoare sociale în numerar – secțiunea de funcționare
Capitolul 65.02.04.01- 70 Invățământ- cheltuieli de capital :
-se suplimentează cu suma de 7 mii lei în trim.III, subcapitolul 65.02.04.01 – 710130 Școli –
Alte active fixe (suma necesară pentru întocmirea documentației tehnico –economice necesară pentru
investiții școli în vederea obținerii autorizațiilor sanitare de funcționare – secțiunea de dezvoltare ;
Capitolul 66.02.08 -10 Servicii de sănătate publică – Salarii :
-se suplimentează cu suma de 6 mii lei , în trim.III capitolul 66.02.08 -10 –Servicii de sănătate
publică – Salarii , astfel : 4 mii lei la subcapitolul 100101- salarii de bază și 2 mii lei la subcapitolul
100103-CAS – secțiunea de funcționare ;
Capitolul 67.02.03.07 -20 Cămine culturale , bunuri și servicii :
-se suplimentează cu suma de 5 mii lei , în trimestrul III , capitolul 67.02.03.07-200109 Cămine
Culturale – bunuri și servicii - materiale și prestări servicii cu caracter funcțional – secțiunea de
funcționare ;
Capitolul 67.02.05.01 -20 Sport-bunuri și servicii :
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-se suplimentează cu suma de 4 mii lei , în trimestrul III , capitolul 67.02.05.01-200109 Sport
– bunuri și servicii - materiale și prestări servicii cu caracter funcțional – secțiunea funcționare ;
Capitolul 68.02.05.02 -10 Asistență socială în caz de invaliditate – Salarii :
-se suplimenteaza cu suma de 34 mii lei , in trim III capitolul 68.02.05.02 -10 –Asistență
socială în caz de invaliditate –salarii ,24 mii lei la subcapitolul 100101-salarii de bază , 7 mii lei la
subcapitolul 100301-CAS și 3 mii lei la subcapitolul 100303- CASS - secţiunea de funcţionare ;
Capitolul 68.02.05.02 -57 Asistență socială în caz de invaliditate – Ajutoare sociale în
numerar :
-se transferă suma de 6 mii lei din trim.IV în trimestrul III , în cadrul capitolului 68.02.05.02570201 – Asistență socială în caz de invaliditate – ajutoare sociale în numerar – secțiunea
funcționare ;
Capitolul 74.02.05.01- 20 Salubritate –bunuri și servicii :
-se suplimentează cu suma de 1 mii lei , în trimestrul III capitolul 74.02.05.01 – 200105Salubritate – carburanți și lubrefianți- secțiunea de funcționare ;
Capitolul 84.02.03.01 -70 Drumuri și poduri – cheltuieli de capital :
-se suplimentează cu suma de 41 mii lei (din care 21 mii lei în trim.III și 20 mii lei în trim IV),
capitolul 84.02.03.01 – 710130 Drumuri și poduri – Alte active fixe(ptr.investiția ”SF+ modernizare
drumuri comunale ) – secțiunea de dezvoltare ;
Făcând aceste modificări, cheltuielile bugetului local se modifica la suma de 3.905 mii lei.
Art.2.Se modifică și se completează -Programul anual al investițiilor pe anul 2016 ,conform
anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.3.Se modifică și se completează - Programul anual de achiziții pe anul 2016 ,conform
anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică :
- Primarului comunei Pîrşcoveni și consilierului contabil din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei pentru aducerea la îndeplinire ;
- Instituţiei Prefectului – Judeţului Olt ;
PREŞEDI.TE ŞEDI.ŢĂ,
CHERA VERGIL

CO.TRASEM.EAZĂ
PE.TRU LEGALITATE
SECRETARUL COMU.EI
Claudia GHEORGHE
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