
 
HOTĂRÂREA NR.24 

PRIVITOR LA: rectificarea bugetului local al orașului Băbeni și a listei de 
investiții finanțată din acesta pentru anul 2020 

 
Consiliul Local al oraşului Băbeni, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 

extraordinară convocată de îndată din inițiativa primarului orașului Băbeni, în data 
de 28 decembrie 2020, ora 14,00, la care participă un număr de 12 consilieri din 
totalul de 15 consilieri în funcţie; 

 Văzând că prin Hotărârea Consiliului Local nr.4/07 decembrie 2020 
doamna consilier local Bălașa Maria a fost desemnată preşedinte de şedinţă 
pentru luna decembrie 2020; 

Luând în dezbatere referatul de aprobare nr. 19962/28 decembrie 2020 şi 
proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Băbeni, precum şi raportul de 
specialitate nr. 19967/28 decembrie 2020 al Biroului contabilitate, impozite și taxe 
locale prin care se propune rectificarea bugetului local al orașului Băbeni și a listei 
de investiții finanțată din acesta pentru anul 2020, în scopul asigurării fondurilor 
necesare secțiunii de funcționare și a celei de dezvoltare; 

Văzând și adresa Consiliul Judetean Valcea nr. 19237/17 decembrie 2020, 
înregistrată la Primăria orașului Băbeni sub nr.19498/17 decembrie 2020, prin 
care se comunica Orasului Babeni alocarea sumei de 330.000 lei pentru 
sustinerea programelor de dezvoltare locala, pentru sustinerea proiectelor de 
infrastructura care necesita cofinantare locala, precum si pentru cheltuieli de 
functionare; 

Având în vedere raportul de avizare a legalităţii nr. 19971/28 decembrie 
2020 întocmit de secretarul general al oraşului; 

În conformitate cu prevederile art.19, alin.(2), art.20, alin.(1), lit.c) din 
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, coroborate cu cele ale art.129 alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.a) din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În baza art.139, alin.(3) lit.a) şi art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu  12  
voturi pentru, adoptă următoarea 

 
HOTĂRÂRE: 

 
Art.1. – Se aprobă rectificarea bugetului local al orașului Băbeni pentru anul 

2020, după cum urmează: 
I. 

1.1. Creste contul de venituri 04.02.05 – Sume repartizate din Fondul la 
dispozitia Consiliului Judetean  cu suma de 330.000 lei, in trimestrul IV 2020;  
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1.2. Creste contul de venituri 21.48.01.03 – Finantare din FEDR  cu suma 
de 19.047.710 lei in trimestrul IV 2020 pentru sustinerea  obiectivului  de 
investitie "Extindere rețele inteligente de distribuție gaze naturale în Orașul 
Babeni, jud. Vâlcea”; 

1.3. Creste contul de venituri 21.42.69.00 – Finantare din Bugetul national 
cu suma de 3.361.360 lei in trimestrul IV 2020 pentru sustinerea obiectivului  de 
investitie "Extindere rețele inteligente de distribuție gaze naturale în Orașul 
Babeni, jud. Vâlcea” ; 

Concomitent cu: 
1.4.  Creste cheltuiala capitolului 70.02 subcapitolul 07.00 – 

Alimentare cu gaze naturale a localitatii, titlul 58.01  - Programe  din Fondul 
European de Dezvoltare (FEDR), cu suma de 22.409.070 lei , pentru obiectivul 
de investitie "Extindere rețele inteligente de distribuție gaze naturale în Orașul 
Babeni, jud. Vâlcea”, respectiv : 

 Articolul 58.01.01 – Finantare nationala cu suma de 3.361.360 lei  in 
trimestrul IV 2020; 

 Articolul 58.05.02 - Finantare externa nerambursabila cu suma de 
19.047.710 lei in trimestrul IV 2020 ; 

1.5. Creste cheltuiala  capitolului 68.02 – Asistenta sociala, subcapitolul  
05.02 – Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati, titlul 10 – Cheltuieli salariale, 
articolul 10.01.01 – Salarii de baza, cu  suma de  303.800 lei in trimestrul IV 
2020 pentru drepturile asistentilor personali/indemnizatiile lunare ale persoanelor 
cu handicap grav; 

1.6.  Creste cheltuiala capitolului 67.02, subcapitolul 50 – Alte servicii 
in domeniul culturii, recreerii si religiei, titlul 20 – Bunuri si servicii, articolul 
20.05.30 – Alte obiecte de inventar,  cu suma de 20.000 lei in trimestrul IV 2020 
pentru asigurarea fondurilor necesare  achizitionarii unor ghirlande luminoase 
pentru sarbatorile de iarna; 

1.7.  Creste cheltuiala capitolului 66.02 – Sanatate,  subcapitolul 
50.50 – Alte institutii si actiuni sanitare , titlul 71 – Active nefinanciare, articolul 
71.01.01 – Constructii cu suma de 6.200 lei in trimestrul IV 2020,  pentru 
realizarea obiectivului de investitii « Amenajare balcoane cu inchideri din 
tamplarie termopan la dispensarul uman din orasul Babeni, judetul Valcea » . 

 II. 
2.1. Scade cheltuiala  capitolului 65.02 – Învatamant, Scoala Gimnaziala 

sat Valea Mare, oras Babeni, subcapitolul  04.01 – Invatamant secundar inferior, 
titlul 57, articolul 57.02.01 – Ajutoare sociale in numerar cu suma de 27.500 lei 
in trimestrul III 2020, 

 Concomitent cu: 
2.2. Creste cheltuiala  capitolului 65.02 – Învatamant, Scoala Gimnaziala 

sat Valea  Mare, oras Babeni, subcapitolul  04.01 – Invatamant secundar inferior, 
titlul 20, articolul 20.01.30 – Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 
cu  suma de 27.500 lei in trimestrul III 2020. 

 III. 



3.1.  Scade cheltuiala  capitolului 65.02 – Învatamant, Liceul George 
Tarnea, oras Babeni, subcapitolul  04.02 – Invatamant secundar superior, titlul 
57, articolul 
57.02.01 – Ajutoare sociale in numerar cu suma de 46.300 lei in trimestrul III 
2020, 

 Concomitent cu: 
3.2. Creste cheltuiala  capitolului 65.02 – invatamant, Liceul George 

Tarnea, oras Babeni, subcapitolul  04.02 – Invatamant secundar superior, titlul 
20,articolul 20.01.30 – Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare cu 
suma de 46.300 lei in trimestrul III 2020. 

Art.2. – Se aprobă rectificarea listei de investiții finanțată din bugetul 
rectificat potrivit art.1 conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  
       Art.3. -  Primarul oraşului Băbeni va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre 
prin intermediul Biroului contabilitate, impozite şi taxe locale, iar secretarul 
general al oraşului va asigura comunicarea prezentei hotărâri Instituției 
Prefectului Județului Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate, 
primarului oraşului, compartimentului responsabil cu punerea în executare şi 
aducerea la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local și pe pagina 
de internet a instituției. 

     
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

              Maria BĂLAȘA    Contrasemnează pentru legalitate,      
                      SECRETAR GENERAL, 
                             Mihaela-Bianca DINICĂ 
 
 
 
Băbeni, 28 decembrie 2020 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


