ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
ORAŞUL CORABIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Ref. la aprobare rectificare buget
Consiliul Local al oraşului Corabia, judeţul Olt, având în vedere:
- Proiectul de hotărâre 22532/18.12.2015 iniţiat de primarul oraşului Corabia
- Raportul nr. 22532/18.12.2015 al Biroului Contabilitate;
- Hotărârea Consiliului Local Corabia nr. 19/09.02.2015 privind aprobarea
bugetului local pe anul 2015;
- Art 19 (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Adresa nr. 14013/17.12.2015 a Consiliului Judeţean Olt;
- Legea nr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015;
- Art. 36 (1), (2) lit b, (4) lit. a. din Legea nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 (1), (2) lit. a şi 115 (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă rectificarea bugetului local al oraşului Corabia pe anul 2015 cu
suma de 1423000 lei atit la partea de venituri cit si la partea de cheltuieli a bugetului local
astfel:
La partea de venituri bugetul local se majoreaza atfel:
-cap 03.18 Impozitul pe venituri din transferul de proprietate cu suma de 9000 lei
-cap.11.02 Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul comunelor , oraselor ,municipiilor pentru salarii invatamant cu suma de 1 103000 lei
Incasari peste prevederile bugetare la urmatoarele capitole:
- Cap.16.02.02 Impozit pe mijloace de transport personae juridice cu suma de 24000
lei
- Cap.35.01Venituri din amenzi cu suma de 18000 lei
- Cap.39.07 Venituri din vinzarea unor bunuri cu suma 7000 lei
- Cap.39.10 Depozite speciale pentru constructii de locuinte cu suma de 12000 lei
- Cap.42.02.65 .Programul national de dezvoltare locala cu suma de 150000 lei
- Cap.43.02.08 Subventii primite din bugetele consiliilor locale si judetene pt.
acordarea unor ajutoare catre unitatile administrative teritoriale in situatii de extrema dificultate
cu suma de 100000 lei
La partea de cheltuieli bugetul local se rectifica astfel:
-Se majoreaza cap 51.02. Autoritati publice si actiuni externe cu suma de 21000 lei
titlul 20 cheltuieli materiale .
-Se majoreaza cap 65.02 Invatamint cu suma de 1103000 lei respectiv– titlul 10cheltuieli de personal cu suma de 1103000 lei

- Se majoreaza cap 67.02.03.03 Muzee cu suma de 100000 lei titlul 56 pentru
investitia,,Reabilitare monument istoric Cetatea Sucidava Corabia jud.Olt si introducerea
acestuia in circuitul istoric.
-Se majoreaza cap. 68.02.12 Unitati de asistenta medico-sociala cu suma de 30000
lei.
-Se majoeraza cap 70.02 , respectiv:70.02.03 locuinte pentru investitia Bloc P6 cu
suma de 169000lei
Art. 2. - In cea ce priveste bugetul imprumuturilor veniturile se majoreaza cu
suma de 579000 lei , respective:
- Cap 41.02.06 Sume aferente imprumuturilor contractate conform O.U.G. 46/2015
privind finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrative teritoriale
Cheltuielile bugetului imprumuturilor se majoreaza cu suma de 579000 lei astfel
-Se majoreaza . 67.07 Cultura, recreere si religie, respective 67.07.05 Servicii
recreative si sport, respective 67.02.04.03 Intretinere gradini publice, parcuri,zone verzi, baze
sportive si de agreement cu suma de 579000 lei- titlul 56 respectiv 56.05.01 pentru urmatoarele
obiective:
1) Promovarea Patrimoniului Cultural si Turistic din Orasul Corabia prin
modernizarea Parcului Central cod 315 cu suma de 246000 lei
2) Lucrari de reamenajare a bazei sportive San Siro jud.Olt oras Corabia cod 319 cu
suma de 333000 lei .
Art. 3. -In cea ce priveste bugetul autofinantat veniturile se majoreaza cu suma de
30000 lei , respective 43.10.09 subventii pt. institutii publice , iar la cheltuieli se majoreaza cap.
68.10.12 Unitati de asistenta medico-sociala cu suma de 30000 lei.
Art. 4. – Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Corabia, Biroului
Contabilitate şi Prefectului Judeţului Olt.
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