
 
 
 
 
 
 

 
 
 

H O T Ă R Â R E 
 

REFERITOR LA: rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 în plus cu suma 
de 1.530.000 lei  

 
EXPUNERE DE MOTIVE: 

 În baza Hotărârii Guvernului nr.1155/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finanţarea unor 
cheltuieli curente şi de capital ale autorităţilor administraţiei publice locale, Consiliului local al 
municipiului Caracal i-a fost repartizată suma de 1.530.000 lei.   

AVÂND ÎN VEDERE: 
- Raportul de specialitate nr. 12719/23.10.2008 al Direcţiei Economice, prin care se propune 

rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008; 
 - H.G. nr. 1155/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului; 
 - Legea 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Avizul Comisiei pentru activităţi economico - financiare; 

În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 ART.1 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008  în plus cu suma 
de 1.530.000 lei, după cum urmează: 
 La partea de venituri: 
- capitolul 11.02.06 sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrare buget local: 
1.530.000 lei 
 La partea de cheltuieli: 
- capitolul 84.02 transporturi: 1.530.000 lei 
 ART.2 – Direcţia economică din cadrul primăriei Municipiului Caracal va duce la îndeplinire 
prevederile prezentului proiect de hotărâre. 
 ART.3 – Prezenta hotărâre se comunică Primarului municipiului Caracal şi Instituţiei 
Prefectului Olt.   
 
        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                   
          CONTRASEMNEAZĂ 
                                        PENTRU LEGALITATE: 

      BONDRESCU ION LUCIAN                                                  SECRETARUL MUNICIPIULUI, 
 
                                                                                                                       VIOREL RĂDESCU 
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DIRECŢIA ECONOMICĂ  
         Nr. 12719/23.10.2008 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 
 
 Consiliului local al municipiului Caracal, în baza Hotărârii Guvernului 

nr.1155/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finanţarea unor cheltuieli 

curente şi de capital ale autorităţilor administraţiei publice locale i-a fost repartizată 

suma de 1.530.000 lei.   

   În acest sens este necesară rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli în plus 

cu suma de 1.530.000 lei, după cum urmează: 

 La partea de venituri: 

- capitolul 11.02.06 sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrare buget local: 1.530.000 

lei 

 La partea de cheltuieli: 

- capitolul 84.02 transporturi: 1.530.000 lei. 
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