
HOTĂRÂREA NR.36 
PRIVITOR LA: rectificarea bugetului local al orașului Băbeni şi a listei de investiții 

finanțată din acesta, precum și a bugetului instituțiilor publice și activităților 
finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2020 

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

din data de 30 martie 2020, la care participă un număr de 14 consilieri din totalul 
de 15 consilieri în funcţie; 
 Văzând că prin Hotărârea Consiliului Local nr.22/20 februarie 2020 domnul 
consilier local Niculicea Tudorel a fost ales preşedinte de şedinţă pentru luna martie 
2020; 
 Luând în dezbatere referatul de aprobare nr. 5148/23 martie 2020 şi proiectul 
de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Băbeni, precum şi raportul de specialitate 
nr. 5149/23 martie 2020 al Biroului contabilitate, impozite și taxe locale prin care 
se propune rectificarea bugetului local al orașului Băbeni şi a listei de investiții 
finanțată din acesta, precum și a bugetului instituțiilor publice și activităților 
finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2020, în scopul 
asigurării fondurilor necesare întreținerii și funcționării; 

Având în vedere raportul comisiilor de specialitate prin care se avizează 
favorabil proiectul de hotărâre şi raportul de avizare a legalităţii nr. 5150/23 martie 
2020 întocmit de secretarul general al oraşului; 

În conformitate cu prevederile art.19, alin.(2), art.20, alin.(1), lit.c) și art.36 
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 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 ulterioare, cu  14  voturi pentru, adoptă 
următoarea 

HOTĂRÂRE: 
Art.1. – Se aprobă rectificarea bugetului local al orașului Băbeni şi a bugetului 

instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 
pentru anul 2020, după cum urmează: 

I. 
1.1.  Crește  contul de venituri 11.02.05 – sume defalcate din TVA pentru 

drumuri cu  suma de   30.000  lei, respectiv : 
a)  6.000 lei în trimestrul al II-lea 2020; 
b)  12.000 lei în trimestrul al III-lea 2020; 
c) 12.000 lei în trimestrul al IV-lea 2020. 
Concomitent cu 

1.2.  Crește cheltuiala capitolului 84.02 subcapitolul 03.03 – Străzi, titlul 71 
– Active nefinanciare, articolul 71.01.01 – Construcții,  cu  suma de  30.000 lei 
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pentru obiectivul de investiții “Modernizare străzi de interes local Unirii-Uzinei, 
Ungureni-Români intersecție cu str. Valea Împăratului”, respectiv: 

a) 6.000 lei în trimestrul al II-lea 2020; 
b)  12.000 lei în trimestrul al III-lea 2020; 
c) 12.000 lei în trimestrul al IV-lea 2020. 

  II. 
2.1. Scade cheltuiala capitolului 54.02 subcapitolul 05 – Fond de rezervă 

bugetară la  dispoziția autorităților locale, cu suma de 120.000 lei, respectiv: 
a) 10.000 lei din trimestrul al II-lea 2020; 
b) 18.000 lei din trimestrul al III-lea 2020; 
c) 92.000 lei din trimestrul al IV-lea 2020; 

2.2. Scade cheltuiala capitolului 67.02 subcapitolul 50 – Alte servicii în domeniile 
culturii, recreeri și religiei, titlul 59 – Alte cheltuieli, articolul 59.12 – Susținerea 
cultelor, cu suma de  23.800 lei din trimestrul al III-lea 2020,  

Concomitent cu: 
    2.3. Crește cheltuiala capitolului 51.02 subcapitolul 01.03 – Autorități executive, 
titlul 20 – Bunuri și servicii, cu suma de 13.200 lei în trimestrul I 2020, respectiv:  

a) 5.000 lei la articolul 20.01.02 – Materiale de curățenie; 
b) 2.500 lei la articolul 20.01.08 – Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet; 
c) 3.000 lei la articolul 20.04.02 – Materiale sanitare; 
d) 2.700 lei la articolul 20.30.30 – Alte cheltuieli pentru întreținere și funcționare. 
2.4. Crește cheltuiala  capitolului 61.02 subcapitolul  03.04 – Poliție locală, titlul 

20 – Bunuri si  servicii, cu  suma de 2.000 lei în trimestrul I 2020, respectiv: 
a) 2.000 lei la articolul 20.30.30 – Alte cheltuieli pentru întreținere și funcționare 

(reparații auto). 
2.5. Crește cheltuiala  capitolului 65.02 – Învățământ, Școala Gimnazială sat 

Valea Mare, oraș Băbeni, subcapitolul  04.01 – Învățământ secundar inferior, titlul 
20 – Bunuri și servicii, cu  suma de 26.200 lei în trimestrul I 2020, respectiv: 

a) 1.700 lei la articolul 20.01.02 – Materiale de curățenie; 
b) 2.000 lei la articolul 20.04.02 – Materiale sanitare; 
c) 6.000 lei la articolul 20.05.30 – Alte obiecte de inventar; 
d) 16.500 lei la articolul 20.30.30 – Alte cheltuieli pentru întreținere și funcționare 

(dezinfecție și dezinsecție). 
2.6. Crește cheltuiala capitolului 65.02 – Învățământ, Liceul “George Țărnea”, 

oraș Băbeni, subcapitolul  04.02 – Invatamant secundar superior, titlul 20 – Bunuri 
si servicii, cu suma de 25.600 lei in trimestrul I 2020, respectiv: 

a) 1.600 lei la articolul 20.01.02 – Materiale de curățenie; 
b) 3.000 lei la articolul 20.04.02 – Materiale sanitare; 
c) 6.000 lei la articolul 20.05.30 – Alte obiecte de inventar; 
d) 15.000 lei la articolul 20.30.30 – Alte cheltuieli pentru întreținere și funcționare 

(dezinfecție și dezinsecție). 
 

2.7. Crește cheltuiala capitolului 67.02 subcapitolul 05.03 – Întreținere grădini 
publice,  parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement, titlul 20 – Bunuri si 
servicii, cu  suma de 12.000 lei în trimestrul I 2020, respectiv: 

a) 2.000 lei la articolul 20.05.30 – Alte obiecte de inventar (achiziție motocoasa); 



b) 10.000 lei la articolul 20.30.30 – Alte cheltuieli pentru întreținere și funcționare 
(întreținere spații verzi). 

2.8. Crește cheltuiala capitolului 67.02 subcapitolul 50 – Alte servicii în domeniile 
culturii, recreerii și religiei, cu suma de  64.800 lei în trimestrul I 2020, respectiv: 

a) titlul 20 – Bunuri și servicii,  articolul 20.30.30 – Alte cheltuieli pentru 
întreținere și  funcționare cu  suma de 2.500 lei (chirie stâlpi  RENEL); 

b) titlul 71 – Active nefinanciare, articolul 71.01.03 – Mobilier, aparatură birotică 
și alte active corporale cu suma de 62.300 lei (Sistem supraveghere orașul Băbeni). 

III. 
3.1. Se modifică cheltuiala capitolului 67.03.06 – Casa de cultură , titlul 51 – 

transferuri, art. 01.01 – Transferuri între instituții publice, prin aducerea din 
trimestrul al III-lea 2020 a sumei de 3.000 lei și din trimestrul al II –lea 2020 a 
sumei de 6.000 lei, în trimestrul I 2020 a sumei de 9.000 lei; 

VI. 
4.1. Se modifică contul de venituri 21.43.10.09 – Subvenții pentru instituții 

publice prin aducerea din trimestrul al III-lea 2020 a sumei de 3.000 lei și din 
trimestrul al II-lea 2020 a sumei de 6.000 lei în trimestrul I 2020 suma de 9.000 
lei; 

Concomitent cu: 
4.2. Se modifică  cheltuiala capitolului 67.10 subcapitolul 03.06 – Casa de 

cultură, titlul 20 – bunuri și servicii, astfel: 
a) La articolul 20.01.03 – Incălzit, iluminat și forța motrică se aduce din 

trimestrul al III-lea 2020 suma de 3.000 lei în trimestrul I 2020; 
b) La articolul 20.01.07 – Transport, se aduce din trimestrul al II-lea  2020 

suma de 3.000 lei in trimestrul I 2020 
c) La articolul 20.30.30 – Alte cheltuieli pentru întreținere și funcționare, se 

aduce din  trimestrul al II -lea 2020 suma de 3.000 lei în  trimestrul I 2020. 
Art.2. –  Se aprobă rectificarea listei de investiții finanțată din bugetul local al 

orașului Băbeni 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 
www.orasbabeni.ro. 
    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
       Tudorel NICULICEA    Contrasemnează pentru legalitate,      
            SECRETAR GENERAL, 
         Mihaela – Bianca DINICĂ 
Băbeni, 30 martie 2020 
 


