
,ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
CONSILIUL LOCAL ROVINARI 

HOTARARE 
Privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local 
Rovinari pe trimestrul III al anului 2007 cu suma de 539.000 lei.; aproba virari de 
credite in trimestrul III al anului 2007. 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI JUDETUL GORJ 

Avand in vedere: 
- Contul de executie al bugetului localla data de 19.09.2007; 
- Referatul nr. 16425/18.09.2007 intocmit de catre ec. Stamatoiu Corina 

sefBirou ITL in cadrul Primariei orasului Rovinari;
 
Referatul nr. 16421/18.09.2007 intocmit de catre ing. Isac Polina sef Birou
 
Investitii in cadrul Primariei orasului Rovinari;
 

-	 Adresa Serviciului Public de Asistenta Sociala al Consiliului Local 
Rovinari nr. 1661/21.08.2007; 

- Adresa Directiei de Servicii Comunale Rovinari nr. 3039/21.08.2007; 
- Raportul de specialitate nr. 16438/19.09.2007 intocmit de catre ec. 

Ungureanu Ion sef Birou Contabilitate din cadrul Primariei orasului 
Rovinari; 

- Prevederile Legii nr. 273/2006 legea finantelor pub lice locale; 
- Proiectul de hotarare initiat de catre jr. Filip Dorin - primar al orasului 

Rovinari, judetul Gorj; 
- Expunerea de motive la proiectul de hotarare; 
- Raportul Comisiei Economice din cadrul Consiliului Local Rovinari 

privind avizarea favorabila a proiectului de hotarare; 
- In temeiul art 38 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 

locala republicata; 

HOTARASTE: 

Art.I. Aproba rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului 
Local Rovinari cu suma de 539.000 lei astfel : 

1.	 Venituri - se majoreaza prevederile bugetare pe trimestrul III al anului 
2007 cu suma de 539.000 lei astfel : 
cod 04.02.01. - Cote defalcate din impozitul pe venit - 152.000 lei; 
cod 07.02.01. 02 - Impozit pe cladiri de la personae juridice - 120.000 lei; 
cod 07.02.02.02 - Impozit pe terenuri de la personae juridice - 134.000 lei; 
cod 16.02.02.02 - Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de 
personae juridice - 78.000 lei; 



--

- cod 30.02.03. - Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor 
precedenti - 16.000 lei; 

- cod 39.02.03. - Venituri din vinzarea locuintelor construite din fondurile 
statului - 39.000 lei; 

2.	 Cheltuieli - se majoreaza prevederile bugetare pe trimestrul III al anului 
2007 cu suma de 539.000 lei astfel : 

- Cap. 61.02.05. - Protectie civila si protectie contra incendiilor - Titlul I 
Cheltuieli de personal - cod 10 - se majoreaza cu suma de 24.000 lei; 

- Cap. 84.02.03.03. - Transporturi - Strazi - Titlul X - Active nefinanciare
cod 71- B. Obiective noi - Reabilitare Strada 22 Decembrie 1989 - se 
majoreaza cu suma de 330.000 lei 

- Cap. 68.02.50 - Asigurari si asistenta sociala - Alte cheltuieli in domeniul 
asigurarilor si asistentei sociale - Titlul I - Cheltuieli de personal - cod 10 
- se majoreaza cu suma de 35.000 lei; 

- Cap. 70.02.50 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica - Alte servicii in 
domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale - Titlul X 
Active nefinanciare - Cod 71 - C. Alte cheltuieli de investitiildotari 
Woma - se majoreaza cu suma de 150.000 lei. 

Art.2. Aproba virari de credite in trimestrul III al anului 2007 astfel : 

1. Se diminueaza : 
-	 Cap. 84.02.03 .03 - Transporturi - Strazi - B. Obiective noi - Fonduri 

exteme infrastructura transporturi cu suma de 70.000 lei; 
2. Se majoreaza:
 
- Cap. 84.02.03 .03. - Transporturi - Strazi - Titlul X - Active nefinanciare

Cod 71 - B. Obiective noi - Reabilitare Strada 22 decembrie 1989 - 70.000
 
lei.
 
Art.3. Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza Primarul orasului Rovinari,
 

Administrator public; Birou Contabilitate; Birou Investitii si Compartimentul Juridic 
din cadrul Institutiei. 

Aceasta hotarare a fost aprobata si 
adoptata in sedinta publica ordinara 
din data de 20.09.2007 cu un numar de 
16 voturi pentru . 
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,ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
CONSILIUL LOCAL ROVINARI 

HOTARARE 
Privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Directiei Pub lice 
de Politie Comunitara Rovinari pe trimestrul III al anului 2007 cu suma de 15.000 
lei; Aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al Casei de Cultura si 
Bibliotecii orasului Rovinari pe trimestrul III al anului 2007 cu suma de 40.000 lei. 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI JUDETUL GORJ 

Avand in vedere: 
- Hotararea Consiliului Local Rovinari nr. 84/31.08.2007 privind aprobarea 

de virarai de credite in trimestrul III al anului 2007; 
- Raportul de specialitate nr. 2193/23.07.2007 inregistrat in cadrul Primariei 

orasului Rovinari cu nr. 12976/23.07.2007 intocmit de catre ec. Burlan 
Mariana din cadrul Directiei Publice de Politie Comunitara Rovinari; 

- Raportul de specialitate nr . 606/28.08.2007, inregistrat in cadrul Primariei 
orasului Rovinari cu nr. 15229/29.08.2007 intocmit de catre ec. Brailoiu 
Maria din cadrul Casei de Cultura si Bibliotecii orasului Rovinari; 

- Raportul de specialitate nr. 16426/18.09.2007 intocmit de catre ec. 
Ungureanu Ion sef Birou Contabilitate din cadrul Primariei orasului 
Rovinari; 

- Prevederile Legii nr. 273/2006 legea finantelor pub lice locale;
 
- Proiectul de hotarare initiat de catre jr. Filip Dorin - primar al orasului
 

Rovinari, judetul Gorj; 
- Expunerea de motive la proiectul de hotarare; 
- Raportul Comisiei Economice din cadrul Consiliului Local Rovinari 

privind avizarea favorabila a proiectului de hotarare; 
- In temeiul art 38 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 

locala republicata; 

HOTARASTE: 

Art.1. Aproba rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Directiei 
Publice de Politie Comunitara Rovinari pe trimestrul III al anului 2007 cu suma de 
15.000 lei astfel : 

1. Venituri -	 cod 43.10.09. - Subventii pentru institutii pub lice - se 
majoreaza cu suma de 15.000 lei; 



2.	 Cheltuieli - cod 61.10.03 .04. - Politie Comunitara - Titlul III - Bunuri si 
servicii - cod 20 - se majoreaza cu suma de 15.000 lei. 

Art.2.Aproba rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Casei de 
Cultura si Bibliotecii orasului Rovinari pe trimestrul III al anului 2007 cu suma de 
40.000 lei astfel : 

1. Venituri - se majoreaza cu suma de 40.000 lei: 
- cod 33.10.50 - Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati - se 

majoreaza cu suma de 37.000 lei; 
-	 cod 43.10.09 - Subventii pentru institutiile publice - se majoreaza cu suma 

de 3.000 lei; 
2. Cheltuieli: 
- cod 67.10.50 - Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei 

Titlul II - Bunuri si servicii - Cod 20 - se majoreaza cu suma de 40.000 
lei. 

Art.3. Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza Primarul orasului Rovinari, 
Administrator public; Birou Contabilitate; Directia Publica de Politie Comunitara 
Rovinari; Casa de Cultura si Biblioteca orasului Rovinari si Compartimentul Juridic 
din cadrul Institutiei. 

Aceasta hotarare a fost aprobata si 
adoptata in sedinta publica ordinara 

din data de 20.09.2007 cu un numar de 
16 voturi pentru . 
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·ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
CONSILIUL LOCAL ROVINARI 

HOTARARE 
Privind aprobarea acordarii unui numar de 2.000 pachete cu alimente familiilor sau 
persoanelor al caror venit/membru de familie este mai mic decit salariul 
minimleconomie . 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI JUDETUL GORJ 

Avand in vedere: 
- Adresa nr. 1654812007 a Serviciului Public de Asistenta Sociala al 

Consiliului Local Rovinari; 
- Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; 
- Proiectul de hotarare initiat de catre consilier Cretan Ileana; 
- Expunerea de motive la proiectul de hotarare; 
- Raportul Comisiei Economice si Comisiei Juridice din cadrul Consiliului 

Local Rovinari privind avizarea favorabila a proiectului de hotarare; 
- In temeiul art 38 din Legea nr. 21512001 privind administratia publica 

locala republicata; 

HOTARASTE: 

Art.I. Aproba acordarea unui numar de 2.000 pachete cu alimente familiilor 
sau persoanelor al caror venit I membru de familie este mai mic decit salariul 
minim/economie. 

Art.2. Contravaloarea unui pachet cu alimente va fi de 35 lei. 
Art.3. Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza Primarul orasului Rovinari, 

Administrator public; Birou Contabilitate; Serviciul Public de Asistenta Sociala al 
Consiliului Local Rovinari si Compartimentul Juridic din cadrul Institutiei. 

Aceasta hotarare a fost aprobata si 
adoptata in sedinta publica ordinara 

din data de 20.09.2007 cu un numar de 
16 voturi pentru . 
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,ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
CONSILIUL LOCAL ROVINARI 

HOTARARE 
Privind aprobarea taxelor de inchiriere a meselor in Piata Agroalimentara a orasului 
Rovinari, judetul Gorj ; 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI JUDETUL GORJ 

Avand in vedere: 
- Referatul nr.3478/2007 Intocmit de catre Ungureanu Dumitru Florian 

Administrator Piata Agroalimentara Rovinari din cadrul Directiei de 
Servicii Comunale; 

- Prevederile Legii nr. 273/2006, HG nr. 1514/2006 si ale OG nr. 92/2003 
privind Codul de procedura fiscala , cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- Prevederile OG nr. 2/2001 privind regimul contraventiilor cu modificarile 
si completarile ulterioare; 
Prevederile Legii nr. 371/2004 privind infiintarea, organizarea SI 

functionarea politiei Comunitare; 
Prevederile H.G. nr. 2295/2005 privind Regulamentul de orgaruzare SI 

functionare al Politiei Comunitare; 
- Proiectul de hotarare initiat de catre consilier Ungureanu Dumitru Florian;
 
- Expunerea de motive la proiectul de hotarare;
 
- Raportul Comisiei Economice si Comisiei Juridice din cadrul Consiliului
 

Local Rovinari privind avizarea favorabila a proiectului de hotarare; 
- In temeiul art 38 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 

locala republicata; 

HOTARASTE: 

Art.I. Aproba taxele de inchiriere a meselor in Piata Agroalimentara a 
orasului Rovinari , judetul Gorj incepand cu data de 01.10.2007 astfel : 

1. taxa masa = 3,5 lei/mp/zi 
2. taxa abonament lunar masa piata = 3 lei/mp/zi 
Art.2. Ocuparea abuziva a meselor in Piata Agroalimentara si Bazarul 

Comercial Rovinari fara plata taxelor mentionate la articolul 1 si in hotararea 
Consiliului local Rovinari nr . 30/2007 constituie contraventie si se sanctioneaza cu 
amenda cuprinsa intre 50 lei - 150 lei. 

Art.3. Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art.2 
se face de catre agentii comunitari din cadrul Directiei Pub lice de Politie Comunitara 
Rovinari si de personae din cadrul aparatului propriu de specialitate imputemicite de 
catre Primarul orasului Rovinari 



ArtA. Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza Primarul orasului Rovinari, 
Administrator public; Directia de Servicii Comunale Rovinari; Directia Publica de 
Politie Comunitara Rovinari; Biroul ITL si Compartimentul Juridic din cadrul 
Institutiei. 

Aceasta hotarare a fost aprobata si 
adoptata in sedinta publica ordinara 

din data de 20.09.2007 cu un numar de 
15voturi pentru si 0 abtinere.. 

VIZAT PENTRU 
SECRETARO 
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