
 
HOTĂRÂREA NR.89 

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 ordinară 

din data de 17 septembrie 2020, la care participă un număr de 14 consilieri din 
totalul de 15 consilieri în funcţie; 

Văzând că prin Hotărârea Consiliului Local nr.74/20 august 2020 domnul 
consilier local Borcan Gheorghe a fost desemnat preşedinte de şedinţă pentru 
luna septembrie 2020; 

Luând în dezbatere referatul de aprobare nr. 14481/17 septembrie 2020 şi 
proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Băbeni, precum şi raportul de 
specialitate nr. 14483/17 septembrie 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; 

Având în vedere raportul comisiilor de specialitate prin care se avizează 
favorabil proiectul de hotărâre şi raportul de avizare a legalităţii nr. 14484/17 
septembrie 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 HG nr. 758/11.09.2020  privind alocarea unei sume 
din Fondul de rezerva bugetara  la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de 
stat pe anul 2020, pentru unele unitati administrativ teritoriale, precum și 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 şi 3 voturi împotrivă, adoptă următoarea 

 
HOTĂRÂRE: 

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

2020, după cum urmează: 
I. 
1.1. Scade cheltuiala capitolului 51.02 subcapitolul 01.03 – Autoritati 

executive, titlul 10  – Cheltuieli de personal, articolul 10.01.30 – Alte drepturi 
salariale in bani cu suma de 79.400 lei, din care suma de 63.000 lei din 
trimestrul IV 2020 si  suma de 16.400 lei din trimestrul al III-lea 2020, 

1.2. Scade cheltuiala capitolului 51.02 subcapitolul 01.03 – Autoritati 
executive, titlul 20 – Bunuri si servicii, articolul 20.01.04 – Apa canal si 
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salubritate, cu suma de 31.000 lei, din care suma de 26.000 lei din trimestrul al 
IV-lea 2020 si  suma de 5.000 lei din trimestrul al III-lea 2020 

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

executive,  titlul 20 –  Bunuri si servicii, cu suma de 55.500 lei, astfel: 
 articolul 20.30.09 – Executarea silita a creantelor bugetare, cu suma 

de 500 lei in trimestrul al III-lea 2020  pentru achitarea onorariului expertului 
contabil in dosarul nr. 11628/288/2016, unde instanta a aprobat ca dovada 
expertiza contabila in  litigiul cu SC VALORIS SRL; 

 articolul 20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri si servicii cu suma de 
55.000 lei in trimestrul al III-lea 2020, din care 54.000 lei pentru servicii de 
legatorie si suma de 1.000 lei pentru asigurarea materialelor de legatorie (cutii, 
etichete etc.); 

1.4. Creste cheltuiala capitolului 54.02 subcapitolul 10.00 – Servicii publice  
comunitare de   evidenta a populatiei, titlul 20 – Bunuri si servicii, articolul       
20.01.30 – Alte bunuri si   servicii pentru intretinere si functionare cu suma  de 
1.000 lei in trimestrul al III-lea 2020  in  vederea  schimbarii unitatii de imagine   
si a unitatii developare pentru fotocopiatorul  Konica Minolta, Bizhub 266; 

1.5. Creste cheltuiala capitolului 61.02 subcapitolul 03.04 – Politie locala, 
titlul  20 – Bunuri si  servicii, cu suma de 4.900 lei in trimestrul al III-lea 2020,  
respectiv: 

 Articolul 20.01.05 – Carburanti si lubrifianti cu suma de 800 lei in 
trimestrul al III-lea 2020 pentru functionarea autoturismului din dotare; 

 Articolul  20.05.01 – Uniforme si echipamente cu suma de 1.500 lei 
in trimestrul al III-lea 2020 pentru achizitionarea a doua seturi de uniforme si 
echipamente pentru sezonul de iarna; 

  Articolul 20.05.30 – Alte obiecte de inventar cu suma de 2.000 lei 
pentru dotarea unui birou cu mobilier (inclusiv scaune); 

 Articolul 20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri si servicii cu suma de 600 
lei pentru reparatiile autoturismului din dotare; 

1.6. Creste cheltuiala   capitolului 65.02 – Invatamant, Scoala Gimnaziala 
sat  Valea Mare,   oras Babeni, subcapitolul  04.01 – Invatamant secundar        
inferior, titlul 20 – Bunuri si  servicii, cu suma de 18.0000 lei in trimestrul  al III-
lea 2020, astfel: 

 Articolul 20.05.03 – Lenjerie si accesorii de pat cu suma 5.300 lei in 
trimestrul al III-lea 2020 pentru dotarea cu lenjerii si accesorii de pat a gradinitei 
cu program prelungit, sat Tatarani, oras Babeni ; 

 Articolul 20.05.30 – Alte obiecte de inventar cu suma de 10.700 lei in 
trimestrul al III- lea 2020 in vederea dotarii cu patuturi si scaune a gradinitei cu 
program prelungit, sat Tatarani, oras Babeni,  

 Articolul 20.30.30 – Alte cheltuieli cu bunuri si servicii cu suma de 
2.000 lei in trimestrul III 2020 in trimestrul III 2020 pentru achizitionarea unor 
servicii medicale in cadrul Gradinitei cu program prelungit, sat Tatarani, oras 
Babeni 



1.7. Creste cheltuiala   capitolului 65.02 – Invatamant, Liceul George 
Tarnea, oras  Babeni, subcapitolul  04.02 – Invatamant secundar  superior, titlul 
20 – Bunuri si  servicii,   cu suma de 30.000 lei, dupa cum urmeaza: 

 La articolul 20.30.30 -  Alte cheltuieli pentru intretinere si  functionare  cu 
suma de 20.000 lei in trimestrul  al III-lea 2020 pentru asigurarea  fondurilor 
necesare  achizitionarii unor servicii medicale permanente; 

 La articolul 20.04.02 -  Materiale sanitare cu suma de 10.000 lei in trimestrul 
al III - lea 2020 pentru achizitionarea de dezinfectanti diversi; 

1.8. Creste cheltuiala   capitolului  67.02 subcapitolul 50 – Alte servicii in 
domeniile  Culturii, recreerii si religiei, cu suma de  1.000 lei in trimestrul al III-
lea 2020, titlul 20 – Bunuri si servicii, articolul  20.30.30 – Alte cheltuieli pentru 
intretinere si  functionare, pentru achizitia a 10 cutii de lac protector folosit la 
intretinerea  bancilor si locurilor de agrement. 
 II. 

2.1. Creste contul de venituri 11.02.06 – Sume defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale cu suma de 500.000 lei in trimestrul al III-lea 2020, 
           Concomitent cu: 

2.2. Creste cheltuiala capitolului 84.02 subcapitolul 03.03 – Strazi, titlul 71 
– Active nefinanciare, articolul 01.01 – Constructii cu suma de 500.000 lei, in 
trimestrul al III-lea 2020 pentru obiectivul “Modernizare strazi de interes local 
Unirii-Uzinei, Ungureni-Romani intersectie cu strada Valea Imparatului” . 

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 www.orasbabeni.ro. 

 
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

      Gheorghe BORCAN           Contrasemnează pentru legalitate,      
                     SECRETAR GENERAL, 
         Mihaela – Bianca DINICĂ 
 
 
Băbeni, 17 septembrie 2020 

 
 
 
 
 


