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Expunere de motive la proiectul de hotarare privind  aprobarea rectificarii 
bugetului de venituri si cheltuieli si a listelor de investitii pe anul 2006 a 

Consiliului Local al Municipiului Bacau  
 

 Prin adresa nr.R 45103/19.04.2006 Directia Generala a Finantelor Publice 
Bacau a aprobat modificarea repartizarii pe trimestre a sumelor defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale, in vederea asigurarii fondurilor 
necesare platii diferentelor salariale din perioada octombrie 2001-septembrie 
2004, pentru personalul didactic din invatamantul de stat. 

De asemenea prin adresa nr. R.981/05.05.2006 bugetul Primariei 
municipiului Bacau a fost majorat cu suma de 10.005  mii lei, reprezentand 
sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru retehnologizarea, 
modernizarea  si dezvoltarea sistemelor centralizate de producere si distributie a 
energiei termice pe anul 2006 

In conformitate cu prevederile Legii nr.379/2005, privind bugetul de stat 
pentru anul 2006, pentru strazile din cartierele de locuinte noi construite prin 
ANL, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului a repartizat 
Primariei Municipiului Bacau suma 100 mii lei .  

Autoritatea locala a organizat in fiecare an si intentioneaza sa organizeze 
si in anul 2006 festivalul „Arlechin”, care se va desfasura incepand cu data de 1 
iunie.Pentru aceasta actiune este necesar un buget de cheltuieli de 122,4 mii lei 
(ron). Pentru desfasurarea in bune conditii a acestui festival se propune 
majorarea bugetului pentru capitolul „Alte servicii publice generale” cu suma de 
55 mii lei, suma care este diminuata de la capitolul „Autoritati executive”. 
 Fata de cele aratate  rog  autoritatea deliberativa sa adopte proiectul de 
hotarare in forma prezentata. 
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PROIECT DE HOTARARE 

 
privind aprobarea rectificarii  bugetului de venituri si cheltuieli si a listelor de 

investitii  pe anul 2006, a Consiliului Local al Municipiului Bacau 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU 
 Avand in vedere:  
- Prevederile   Legii  nr.379/2005  privind bugetul de stat pe anul 2006; 
- Ordonanta de Urgenta nr.45/2003  privind finantele publice locale 

completata si modificata; 
- Prevederile Legii  nr.380/2005 privind asigurarile sociale de stat pe anul 

2006; 
- Prevederile Legii 500/2002 privind finantele publice; 
- Adresele nr. R 981/05.05.2006 si R45103/19.04.2006 inaintate de Directia 

Generala a Finantelor Publice Bacau si inregistrate la Primaria 
Municipiului Bacau cu nr. 18099/09.05.2006, respectiv 16022/21.04.2006; 

- Adresa nr.93/5428/14.04.2006 inaintata de Compania Nationala de 
Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania si inregistrata la Primaria 
Municipiului Bacau cu nr.15148/14.04.2006 ; 

- Referatul nr.129/17.05.2006 inaintat de  Centrul Bugetar Crese;   
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau; 

In baza  dispozitiilor  articolului 38(2) litera “d“ si articolului 46(1) 
din  Legea 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si 
completarile ulterioare: 
HOTARASTE :  

Articolul 1 : Se aproba  rectificarea bugetului  de venituri si cheltuieli si a 
listelor de investitii  pe anul 2006  a Consiliului Local al Municipiului 
Bacau,conform Anexelor 1A,1B,1C si Anexelor 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 
2G,2H, 2I,2J,2K,2L,2M,2N,2O,2P,2R. 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

privind aprobarea  rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli  si a listelor 
de investitii pe anul 2006 a  Consiliului Local al Municipiului Bacau  

 
 

 
Proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si 

cheltuieli si a listelor de investitii pe anul 2006 a Consiliului Local al 
Municipiului Bacau,  respecta prevederile Legii bugetului de stat nr.379/2005  
pentru anul 2006, a Ordonantei de Urgenta nr.45/2003  privind finantele publice 
locale, a Legii nr.380/2005 privind asigurarile sociale de stat pentru anul 2006   
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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