
 
ROMANIA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CALAFAT 
JUDETUL DOLJ 

 
H O T A R A R E 

 
privind solicitarea de modificare a bugetului local de venituri si cheltuieli 

al Municipiului Calafat 
 

Consiliul Local al municipiului Calafat, intrunit in sedinta ordinara la data de 22.12.2022. 
Analizand Proiectul de hotarare privind solicitarea de modificare a bugetului de venituri si 

cheltuieli al Municipiului Calafat, din initiativa primarului municipiului Calafat, referatul primarului 
inregistrat sub nr.10326/16.12.2022 si raportul intocmit de catre serviciul economic, inregistrat sub nr. 
52987/16.12.2022; adresa nr. 59015/09.12.2022 a compartimentului Protectie sociala. 

Avand in vedere: 
-avizele comisiilor de specialitate; 
-prevederile art.129, alin.(7), lit.c) din O.U.G.nr.57/2019, privind Codul administrativ; ale Legii 
nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; ale Legii nr. 
317/2021, privind bugetul de stat pe anul 2022 

In temeiul art.139, alin.(1), art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G.nr.57/2019, privind Codul 
administrativ;  

H O T A R A S T E : 
 

Art.1-(1)-Se aproba modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Calafat, 
atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli, prin virari de credite intre capitole, astfel:  

 
(2) La partea de venituri :       +500 mii lei 

-Capitol 42.02.34- Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului de 
energie           +500 mii lei 

La partea de cheltuieli :       +500 mii lei 
-Capitol 68.02.15.01/57.02.01- Ajutor social, Ajutoare sociale in numerar  +500 mii lei 
 

(3) La partea de venituri :       + 462mii lei 
-0318- Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor  imobiliare   +32 mii lei 
-070202- Impozit si taxa pe teren de la persoanele juridice    +12 mii lei 
-1207- Taxe hoteliere         +2 mii lei 
-160201- Impozit pe mijloacele de transport persoane fizice    +67 mii lei 
-160202- Impozit pe mijloacele de transport persoane juridice    +6 mii lei 
-1603- Taxe si tarife         +78 mii lei 
-1850- Alte impozite si taxe        +34 mii lei 
-300501- Redevente miniere        +88 mii lei 
-3308- Venituri din prestari servicii       +18 mii lei 
-3350- Alte venituri di prestari servicii       +68 mii lei 
-3402- Taxa judiciara de timbru        +15 mii lei 
-3907- Venituri din vanzarea unor bunuri      +42 mii lei 
 

La partea de cheltuieli :       +462 mii lei 
-Capitolul 84.02.03.03/58.01.03- Strazi/ Cheltuieli neeligibile (Proiect Jiului R.O.B.BG-383) +462 mii lei 
 

 (4) -Lista de investitii face parte integranta din prezenta hotarare. 
 
Art.2.-Primarul municipiului Calafat, prin compartimentele aparatului de specialitate, va aduce la 

indeplinire prevederile acestei hotarari. 
Art.3.-Aceasta hotarare se comunica catre serviciul economic, Primarul municipiului Calafat si 

Institutia Prefectului judetului Dolj. 
 
Presedinte de sedinta         Vizat pentru legalitate, 
Ciobanu Radu       Secretar general, Colina Maria 
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