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HOTĂRÂREA Nr. 58 
din 31 august 2015 

privind prima rectificare a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 
al Comunei Domneşti pentru anul 2015 

 
Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţa ordinară 

 
 
Având în vedere: 
• Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei Domnești; 
• Raportul de specialitate al Compartimentului financiar-contabil din aparatul de 

specialitate al primarului; 
• Expunerea de motive a Primarului comunei Domneşti; 
• Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Domneşti; 
• Adresa DGRFPMB nr. 1224/26.03.2015 privind retrimestrializarea sumelor 

defalcate din T.V.A. în vederea asigurării fondurilor necesare plăţii drepturilor 
provenind din hotărâri judecătoreşti în unităţile de învăţământ, potrivit O.U.G. 
nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 
2015; 

• Decizia DGRFPMB nr. 1631/06.08.2015 (comunicată prin e-mail în data de 
12.08.2015, prin care s-au majorat cu 605.000 lei sumele alocate din impozitul 
pe venit (cod bugetar 04.02.04) pentru U.A.T. comuna Domneşti în vederea 
echilibrării bugetelor locale; 

• Decizia DGRFPMB nr. 1632/06.08.2015 (comunicată prin e-mail în data de 
12.08.2015, prin care s-au majorat cu 90.000 lei sumele defalcate din TVA (cod 
bugetar 11.02.06) pentru U.A.T. comuna Domneşti în vederea echilibrării 
bugetelor locale; 

• Prevederile art. I pct. 1 alin. (5^2)  lit. a)  și  lit. b) din O.U.G. nr. 27/30.06.2015 
pentru completarea O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice in anul 2015 precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor 
publice si pentru stabilirea unor masuri bugetare; 

• Prevederile O.G. nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 2015; 
• Prevederile Legii nr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015; 
• Prevederile art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (4) lit. a) şi art. 45 alin. (1) şi (2) lit. a) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioar, 

 
 



 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1  – Se aprobă prima rectificare a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al 

Comunei Domneşti pentru anul 2015, în sumă totală de 23.381.520 lei, atât pe 
partea de venituri cât şi pe partea de cheltuieli (din care 11.610.838 lei pentru 
Secţiunea de Funcţionare, respectiv 11.770.682 lei pentru Secţiunea de Dezvoltare), 
împreună cu Lista de investiţii, din bugetul local pentru anul 2015, în sumă de 
11.770.682 lei, potrivit Anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2  – Primarul comunei Domneşti prin aparatul de specialitate va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 

 
 
           Preşedinte de şedinţă, 
                   Vasile Florea                                                                                   
 
 

      Contrasemnează, 
                                                                                           /Secretar,  

                                                                                            Cojocaru Bogdan-Marius           
 
 
 
 
 
Nr. 58 
Adoptată în şedinţa ordinară din 31.08.2015 
Cu un nr de 13 voturi 
Din nr. total de 13 consilieri prezenţi 
Aflaţi în exerciţiu 14 consilieri    

 


