
 
HOTĂRÂREA NR.6 

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 în 08 decembrie 2020, ora 11, la care 
participă un număr de 11 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. 18812/08 decembrie 2020 şi 
proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Băbeni, precum şi raportul de 
specialitate nr. 18813/08 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 cu sumele necesare 
asigurării unor cheltuieli ale secțiunii de funcționare și de dezvoltare; 
 Văzând și dispozițiile H.G.nr.1044/2020 prin care se aloca orașului Băbeni 
din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului suma de 120.000 lei 
pentru plata asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav si a 
indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav; 

Având în vedere raportul de avizare a legalităţii nr. 18814/08 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  11  
voturi pentru, adoptă următoarea 

 
HOTĂRÂRE: 

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

anul 2020, după cum urmează: 
1.1. Scade  cheltuiala capitolului 67.02  subcapitolul 50 – Alte servicii 

in domeniul culturii, recreerii si religiei, titlul 71 – Active nefinanciare, articolul 
71.01.01 – Constructii , de la obiectivul  “Amenajare parc Casa de Cultura Dragos 
Vranceanu in orasul Babeni judetul Valcea” cu suma de  172.680 lei, din 
trimestrul  al III-lea 2020;  
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1.2. Scade  cheltuiala capitolului 65.02  subcapitolul 50.00 – Alte 
cheltuieli in domeniul invatamantului, titlul 71 – Active nefinanciare, articolul 
71.01.01 – Constructii , cu suma de 28.960 lei, din  trimestrul al III-lea 2020. 

1.3. Creste contul de venituri 11.02.06.- Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale, în trimestrul al IV-lea 2020 cu suma de 120.000 
lei; 

  Concomitent cu: 
1.4. Creste cheltuiala capitolului 51.02 subcapitolul 01.03 – Autoritati 

executive,  titlul 20 –  Bunuri si servicii, cu suma de 36.540 lei, pentru achizitia 
de servicii de implementare SCIM  (sistemul de control intern managerial)  si 
GDPR   (prelucrarea datelor cu caracter personal ), astfel: 

 Articolul 20.01.30 – Alte bunuri si   servicii pentru intretinere si functionare, 
cu suma de 840 lei in trimestrul al IV-lea 2020 pentru mentenanta ; 

 articolul 20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri si servicii cu suma de 35.700 
lei in trimestrul al IV-lea 2020 pentru  Implementare SCIM  si GDPR; 

1.5. Creste cheltuiala capitolul 65.02 subcapitolul 50 – Alte cheltuieli 
in domeniul invatamatului, titlul 57 – Ajutoare sociale, articolul 57.02.02 - 
Ajutoare sociale in natura, cu suma de 40.100 lei in trimestrul al IV-lea 2020, 
pentru acordarea unui numar de 1047 pachete cadou copiilor din unitatile de 
invatamant preuniversitar de stat de pe raza orasului Babeni, cu ocazia 
sarbatorilor  de iarna 2020;  

1.6. Creste cheltuiala capitolului 68.02 -Asistenta sociala, subcapitolul 
06.00- Asistenta sociala pentru familie si copii, titlul 20-Bunuri si servicii, articolul 
20.30.30-Alte cheltuieli cu bunuri si servicii , cu suma de 5.000 lei in trimestrul 
al IV-lea 2020, in vederea efectuarii de servicii de expertiza tehnica de rezistenta 
a acoperisului cladirii Scoala Gimnaziala, sat Valea Mare Babeni, precum si 
pentru obtinerea de avize si taxe necesare punerii in functiune a doua investitii 
finantate din fonduri nerambursabile, respectiv ”Instalatie fotovoltaica “si 
“Centrala termica solara”. 

1.7. Creste cheltuiala capitolului 70.02 subcapitolul 07.00-Alimentare 
cu gaze natural a localitatii, titlul 71 –Active nefinanciare, articolul  71.01.30-
Alte active fixe, cu suma de 120.000 lei, in trimestrul al IV-lea 2020, pentru 
realizarea  studiului de fezabilitate, obtinerea de avize, acorduri, precum si 
achizitionarea de servicii de consultanță de specialitate pentru intocmirea cererii 
de finantare si implementarea proiectului  aferent obiectivului de investitie 
“Extindere retele inteligente de distributie gaze naturale in Orasul Babeni, 
judetul Valcea”. 

1.8. Creste cheltuiala capitolului  68.02- Asistenta sociala, subcapitolul 
05.02 - Asistenta sociala in caz de invaliditate, titlul 57-ajutoare sociale, 
art.02.01 - ajutoare sociale in numerar, in trimestrul al IV-lea 2020 cu suma de 
120.000 lei, pentru achitarea drepturilor banesti ale persoanelor cu handicap. 

Art.2. – Lista de investiții finanțată din bugetul rectificat potrivit art.1 
constituie anexă la prezenta hotărâre și face parte integrantă din aceasta. 
 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      Contrasemnează pentru legalitate 
        Maria BĂLAȘA        SECRETAR GENERAL 
                  Mihaela-Bianca DINICĂ 
 
 
 
 
Băbeni, 08 decembrie 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


