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 PROIECT DE  HOTARARE 
 

privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului  de 
investitii pe anul 2008 al Consiliului Local al Municipiului Bacau   

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU 
 Avand in vedere:  
- Prevederile   Legii  nr.388/2007  privind bugetul de stat pe anul 2008; 
- Prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
- Prevederile Legii  nr.387/2007 privind asigurarile sociale de stat pe anul 2008; 
- Prevederile Legii 500/2002 privind finantele publice cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
- Adresa nr.93605/25.06.2008 inaintata de Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si 

Locuintelor; 
- Adresele nr.14857 respectiv nr.14621 din 25.06.2008 inaintate de catre Serviciul Public 

de Asistenta Sociala Bacau; 
- Adresa nr.167/21.05.2008, inaintata de Centrul Bugetar Crese Bacau;  
- Adresa nr.3323/03.06.2008, inaintata de Politia Primariei Municipiului Bacau; 
- Referatul comun  nr .9182/08.07.2008 inaintat de Directia Tehnica si Directia 

Economica; 
- Prevederile art.47 si art.117 lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 

locala, republicata si ulterior modificata; 
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau; 

In baza  dispozitiilor  articolului 36(2) litera “b“  aliniatul(4) litera «a» si ale 
art.45(2) lit. «a»  din  Legea 215/2001 privind administratia publica locala, 
republicata si ulterior modificata; 

HOTARASTE : 
Art. 1: Se aproba rectificarea Bugetului  de venituri si cheltuieli si a Programului de 
investitii pe anul 2008, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau,conform Anexelor 
bugetare nr.1A,1B,1C,1D respectiv anexele ce cuprind listele de  investitiii 
nr.2A,2B,2C,2D,2E,2F,2G,2H,2I,2J,2K,2L,2M,2N. 
Art. 2 : Hotararea va fi comunicata la Directia Economica si Directia Tehnica din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului municipiului Bacau. 

 
PRIMAR 

Ing.ROMEO STAVARACHE 
 
SG/AT 
EX1 
Ds. nr.I-A-4 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU 
 

Expunere de motive 
 la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli   pe anul 

2008 al  Consiliului Local al Municipiului Bacau 
 
  Avand in vedere solicitarea Primariei Municipiului Bacau nr.8465/07.06.2008 din bugetul 
pe anul 2008 aprobat prin Legea nr.388/2008, actualizat in conformitate cu prevederile OUG 
nr.25/2008 si OUG nr.37/2008 se suplimenteaza la capitolul 70.01-Servicii si dezvoltare publica si 
locuinte  suma de 250 mii lei, in vederea finalizarii lucrarilor de consolidare la imobilul din 
str.Marasesti nr.11 nominalizat in programul de actiuni pe anul 2008. 

Serviciul Public de Asistenta Sociala Bacau propune rectificarea  bugetului in sensul 
majorarii  creditelor bugetare in suma de 14,28 mii lei pentru  acordarea ajutorului de urgenta 
pentru populatie in cazul efectelor caniculei. Pentru buna desfasurarea a activitatii acestui 
ordonator tertiar de credite se impune rectificarea bugetului cu suma de 804,28 mii lei la titlul II 
Bunuri si servicii prin diminuarea  aceleiasi sumei  alocate ajutoarelor sociale- tichete pentru 
batrani. 
Cresa nou infiintata din strada Carpati nr.8 conform Hotararii nr.42/28.02.2008, cresa ce va 
functiona in spatiul disponibil din cladirea Gradinitei nr.28 necesita dotarea cu mobilier estimat la 
o valoare de 21,87 mii lei. 

In conformitate cu Legea 482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-nascuti, 
bugetul local a fost majorat atat la venituri cat si la cheltuieli cu suma de  9.300 lei. 

Tot la capitolul 68.02 «Asigurari si asistenta sociala» bugetul a fost rectificat cu suma de 
15.370 lei, reprezentand sprijin financiar pe care autoritatea locala il acorda pentru constituirea 
familiei, conform prevederilor Legii nr.396/2006. 

Politiei Primariei Municipiului Bacau i s-au alocat credite bugetare in anul 2008 in suma de 
7.653 mii lei, comparativ cu anul 2007 cand au fost alocate credite de 7.849 mii lei. 

Pentru aplicarea prevederilor OG 10/2008 si evaluarea performantelor profesionale 
individuale realizate potrivit reglemnetarilor in vigoare se suplimenteaza suma de 1.700 mii lei 
pentru cheltuieli curente. 

Avand in vedere notele de fundamentare transmise de compartimentele de specialitate la 
serviciul tehnic investitii si aprobate de ordonatorul principal de credite, cu privire la necesitatea si 
oportunitatea  finalizarii unor obiective de investitii si adresa nr.93605/25.06.2008, referitor la 
consolidare imobil Marasesti nr.11, primita de la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si 
Locuintelor solicitam rectificarea „Programului de investitii pe anul 2008”, in vederea asigurarii 
surselor de finantare  

 
Fata de cele aratate  rog  autoritatea deliberativa sa adopte proiectul de hotarare in forma 

prezentata. 
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Raport  

al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului la proiectul de hotarare 

privind  aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de 
investitii, pe anul 2008  al Consiliului Local al Municipiului Bacau  

 
 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri 

si cheltuieli si a Programului de investitii, pe anul 2008  al Consiliului Local al 
Municipiului Bacau, respecta prevederile Legii bugetului de stat nr.388/2007  
pentru anul 2008, a Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, a Legii 
nr.387/2007 privind asigurarile sociale de stat pentru anul 2008 si urmareste 
asigurarea legalitatii in efectuarea platilor la toate capitolele si titlurile 
bugetare. 

In sensul celor aratate mai sus avizam favorabil acest proiect de hotarare. 
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