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H O T Ă R Â R E 
 
 

 REFERITOR LA: rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008, în 
plus cu suma de 790.000 lei RON. 

 
EXPUNERE DE MOTIVE: 

 În baza  H.G. nr. 370/2008, privind repartizarea unor sume din transferuri din 
bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute in bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării si Tineretului, si finanţarea din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Tineretului pe anul 2008 a unor cheltuieli de capital pentru unităţi de învăţământ 
preuniversitar de stat şi H.G. nr. 364/2008  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,  Primăria Municipiului Caracal a primit suma de 790.000 lei RON privind 
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008. 
 

AVÂND ÎN VEDERE: 
 - H.G. nr. 370/2008 privind repartizarea unor sume din transferuri din Bugetul de 
Stat către Bugetele locale; 
 - H.G. nr. 364/2008  privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008; 
 - Legea 273/2006, privind Finanţele Publice locale; 
 - Avizul comisiei Buget – Finanţe; 
 În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată; 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL 
HOTĂRĂŞTE: 

 ART.1 -Aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008  în plus 
cu suma de 790.000 lei RON, după cum urmează: 
 La partea de venituri: 
- capitolul 11.02.06 sume defalcate din TVA pentru echilibrare Buget Local – 300.000 lei 
RON 
- capitolul 04.02 sume defalcate din impozitul pe venit                                   -  490.000 lei 
RON 
 La partea de cheltuieli: 
- capitolul 51.02.20 cheltuieli curente:    - 300.000 lei RON 
- capitolul 65.02.70 cheltuieli de capital: - 490.000 lei RON: Liceul Mihai Viteazul – 
250.000 lei RON 
        Colegiul Ioniţa Assan –   240.000 lei 
RON 
  



 
 
 ART.2 – Direcţia economică din cadrul primăriei Municipiului Caracal va duce la 
îndeplinire prevederile prezentului proiect de hotărâre. 

ART.3. Hotărârea va fi comunicată Primarului municipiului Caracal, persoanelor 
fizice şi juridice interesate şi Prefecturii judeţului Olt. 
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