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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 2.133.000 lei  
 
 

 EXPUNERE DE MOTIVE: 
 În baza O.G. nr.36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică 
furnizată populaţiei prin sisteme centralizate aprobată prin Legea nr. 483/2006, de la bugetul de stat prin 
bugetul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi H.G. 1285/2007 privind repartizarea unor 
sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului  Educaţiei, 
Cercetării şi Tineretului pe anul 2007, pentru finanţarea unor cheltuieli de capital pentru unităţi de 
învăţământ preuniversitar de stat, precum si pentru modificarea unor acte normative, s-a transferat la 
Consiliul local al municipiului Caracal, suma de 2.133.000 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 2.133.000 lei; 
- OG nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată 

populaţiei prin sisteme centralizate aprobată prin Legea nr. 483/2006; 
- H.G. 1285/2007;   
- 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; 
- 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 
2.133.000 lei, după cum urmează: 

La partea de venituri: 
-  cap.11.02.06 – sume defalcate din impozit pe venit pt. echilibrarea bugetelor locale: 1.133.000 lei 
-  cap. 42.02.32 -  subvenţii diferenţă preţ combustibil: 1.000.000 lei  
La partea de cheltuieli:  
- cap. 65.02 – învăţământ : 1.133.000 lei după cum urmează :  

- 933.000 lei investiţii liceul Mihai Viteazul 
- 100.000 lei Grupul şcolar Industrial Caracal – reparaţii capitale 
- 100.000 lei Şcoala Gheorghe Magheru – reparaţii capitale 

-  cap. 81.02 - combustibil la energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate:    
1.000.000 lei  

 
 



 
           ART.2 - Direcţiile din cadrul Primăriei municipiului Caracal şi SC IGO SA 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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