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H O T Ă R Â R E 

 
   REFERITOR LA: Rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 în plus cu suma de   3.016.000 lei 
 

 EXPUNERE DE MOTIVE: 
 Prin H.G. nr. 896/2007 Consiliului local al municipiului Caracal i-a fost repartizat  din sume defalcate din TVA,  pentru 
lucrări de modernizarea sistemului de termoficare şi reabilitarea reţelei termice secundare suma de 2.500.000,  prin H.G. nr. 
918/2007 a fost alocată din Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului suma de 80.000 lei pentru cheltuieli curente şi de 
capital, iar prin O.G. nr. 36/2006 i-a fost repartizat de către Ministerul Internelor şi Reformei Administrative  suma de 436.000 
lei pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibilii utilizaţi pentru producerea energiei termice 
furnizate populaţiei prin sisteme centralizate. 
 

AVÂND ÎN VEDERE: 
- Raportul de specialitate prin care se propune rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007, cu suma de 

3.016.000 lei; 
- Adresa nr. 7984.461/27.07.2007 a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative; 
- H.G. nr. 896/2007 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi distribuţie a energiei 
termice; 

- H.G. nr. 918/2007 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în 
bugetul de stat pe anul 2007, pentru asigurarea unor cheltuieli curente şi de capital ale autorităţilor administraţiei publice 
locale; 

- OG nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin 
sisteme centralizate aprobate prin Legea nr. 482/2006; 

- Legea nr. 273/2006 privind Finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
   - Art. 36 alin. (4) lit.”a”,  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată (r1); 

- Avizul Comisiei Buget – Finanţe; 
În temeiul art. 45 (1)  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată; 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 ART.1 -  Aprobă rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 în plus cu suma de 3.016.000 lei, după 
cum urmează: 

La partea de venituri: 
 -  cap. 42.02 -  sume defalcate din TVA -2.500.000lei 
 -  cap. 42.02 - sume din fondul de rezervă – 80.000 lei 
 - cap. 42.02. - sume cu destinaţie specială – 436.000 lei 
La partea de cheltuieli:  
 - cap. 81.02. – lucrări de retehnologizare şi modernizare a sistemului de termoficare – 2.500.000 lei 
 - cap. 51.02. – cheltuieli curente şi de capital – 80.000 lei 
 - cap. 81.02. – cheltuieli de subvenţii la energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate. 

           ART.2 - Direcţiile din cadrul Primăriei municipiului Caracal vor duce la îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri. 
 ART.3 – Hotărârea va fi comunicată Primarului municipiului Caracal,  persoanelor fizice şi juridice interesate şi 
Prefecturii judeţului Olt. 
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