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Şos. Al. I. Cuza nr. 25-27, județul Ilfov 
Tel: 021.351.52.56 / Fax: 021.351.52.57 

                           
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind a doua rectificare a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 

al comunei Domneşti pentru anul 2015 
 
 

 Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţa ordinară de lucru 
 
 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a Primarului comunei Domneşti; 
• Raportul compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al 

primarului; 
• Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Domneşti; 
• Adresa DGRFPMB nr. 3179/14.08.2015 (primită prin e-mail în data de 

14.08.2015), prin care ni se comunică prevederile Deciziei DGRFPMB nr. 
1650/13.08.2015, respectiv majorarea cu 50.000 lei a sumelor defalcate din TVA 
(cod bugetar 11.02.02) pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate, alocată 
U.A.T. comuna Domneşti, în vederea plăţii sumelor prevăzute prin hotărârile 
judecătoreşti din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat; 

• Adresa DGRFPMB nr. 3332/31.08.2015 (primită prin e-mail în data de 
31.08.2015), prin care ni se comunică majorarea nivelului maxim a cheltuielilor 
de personal pe anul 2015 cu suma de 61.000 lei, respectiv de la suma de 
2.835.000 lei la suma de 2.896.000 lei; 

• Referatul nr. 17896/25.09.2015, întocmit de reprezentanţii celor patru biserici de 
pe raza comunei Domneşti, prin care se solicită alocarea de fonduri în vederea 
efectuării unui pelerinaj la Mănăstirea Sf. Cuvioasă Parascheva din  Mun. Iaşi; 

• 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 în anul 2015 precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor 
publice și pentru stabilirea unor măsuri bugetare; 

• Prevederile art.VI din O.U.G. nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 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 ulterioare, 



 
HOTĂRĂŞTE: 

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

Comunei Domneşti pentru anul 2015, în sumă totală de 23.431.520 lei, atât pe 
partea de venituri cât şi pe partea de cheltuieli (din care 11.660.838 lei pentru 
Secţiunea de Funcţionare, respectiv 11.770.682 lei pentru Secţiunea de Dezvoltare), 
potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 

 
Ini ţiator, 
Primar 

Boşcu Ninel Constantin 
 

                                    
 

 
                                                                                               Avizat pentru legalitate, 
                                                                                                           /Secretar   
                                                                                                       Zanfir Maria  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea celei de-a doua rectificări a Bugetului 

de Venituri şi Cheltuieli al comunei Domneşti pentru anul 2015 
  
 
  
Având în vedere: 

- Raportul compartimentului financiar-contabil din aparatul de 
specialitate al primarului; 

- Adresa DGRFPMB nr. 3179/14.08.2015 (primită prin e-mail în data de 
14.08.2015), prin care ni se comunică prevederile Deciziei DGRFPMB nr. 
1650/13.08.2015, respectiv majorarea cu 50.000 lei a sumelor defalcate 
din TVA (cod bugetar 11.02.02) pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate, alocată U.A.T. comuna Domneşti, în vederea plăţii 
sumelor prevăzute prin hotărârile judecătoreşti din unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat; 

- Adresa DGRFPMB nr. 3332/31.08.2015 (primită prin e-mail în data de 
31.08.2015), prin care ni se comunică majorarea nivelului maxim a 
cheltuielilor de personal pe anul 2015 cu suma de 61.000 lei, respectiv 
de la suma de 2.835.000 lei la suma de 2.896.000 lei; 

- Referatul nr. 17896/25.09.2015, întocmit de reprezentanţii celor patru 
biserici de pe raza comunei Domneşti, prin care se solicită alocarea de 
fonduri în vederea efectuării unui pelerinaj la Mănăstirea Sf. Cuvioasă 
Parascheva din Mun. Iaşi; 

- 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 în anul 2015 precum și alte 
măsuri în domeniul cheltuielilor publice și pentru stabilirea unor 
măsuri bugetare; 

- Prevederile art. VI din O.U.G. nr. 41/2015 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor 
măsuri 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), art. 45 alin. (1) şi (2) şi art. 115 alin. 
(1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

Faţă de cele arătate mai sus vă supunem spre aprobare următorul  
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE: 
 

1. Se aprobă a doua rectificare a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al 

Comunei Domneşti pentru anul 2015, în sumă totală de 23.431.520 lei, 
atât pe partea de venituri cât şi pe partea de cheltuieli (din care 
11.660.838 lei pentru Secţiunea de Funcţionare, respectiv 11.770.682 lei 
pentru Secţiunea de Dezvoltare), potrivit Anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 
 

Iniţiator, 
PRIMAR 

BOȘCU NINEL CONSTANTIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAPORTUL 
Compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al 

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

 
 
 Doamnelor şi domnilor consilieri, 
 
Având în vedere: 

 
� Adresa DGRFPMB nr.3179/14.08.2015 (primită prin e-mail în data de 14.08.2015), prin care ni 

se comunică prevederile Deciziei DGRFPMB nr.1650/13.08.2015, respectiv majorarea cu 
50.000 lei a sumelor defalcate din TVA (cod bugetar 11.02.02) pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate, alocată UAT Com. Domneşti, în vederea plăţii sumelor prevăzute prin 
hotărârile judecătoreşti din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat; 

� Adresa DGRFPMB nr.3332/31.08.2015 (primită prin e-mail în data de 31.08.2015), prin care ni 
se comunică majorarea nivelului maxim a cheltuielilor de personal pe anul 2015 cu suma de 
61.000 lei, respectiv de la suma de 2.835.000 lei la suma de 2.896.000 lei; 

� Referatul nr.17896/25.09.2015, întocmit de reprezentanţii celor patru biserici de pe raza 
Comunei Domneşti, prin care se solicită alocarea de fonduri în vederea efectuîrii unui 
pelerinaj la Mănăstirea Sf.Cuvioasă Parascheva din Iaşi 

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

� Prevederile art.VI din OUG nr.41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare; 

� Prevederile OG 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; 
 
se propune a se efectua următoarele rectificări în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli 

(,,BVC”) al Comunei Domneşti: 
 
 
A. La capitolul de VENITURI: 

I. Suplimentarea capitolului 11.02.02 – Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate, cu suma de 50.000 lei, conform Deciziei DGRFP-Bucureşti 1650/13.08.2015 
menţionată în antet. 

II. Modificări asupra unor capitole de venituri, ca urmare a corelării gradului de încasare cu 
prevederile bugetare estimate în cadrul bugetului iniţial, fără a rezulta vreo influenţă 
asupra totalului veniturilor bugetului, după cum urmează: 
� suplimentarea capitolului 03.02.18 – Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor 

imobiliare din patrimoniul personal, cu  suma de 350.000 lei (încasări mai mari decât 
prevederile iniţiale); 



� diminuarea capitolului 07.02.01.02 – Impozit pe cladiri - PJ, cu  suma de 350.000 lei 
(revizuirea estimărilor iniţiale ca urmare a efectuării reevaluărilor asupra clădirilor 
persoanelor juridice); 

� diminuarea capitolului 16.02.02.01 – Taxa asupra mijloacelor de transport - PF, cu  suma 
de 100.000 lei (revizuirea estimărilor iniţiale ca urmare a unor încasări mai mici decât 
prevederile iniţiale); 

� suplimentarea capitolului 16.02.03 – Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii 
de functionare, cu  suma de 100.000 lei (încasări mai mari decât prevederile iniţiale); 

� diminuarea capitolului 36.02.05 – Varsaminte din venituri si/sau disponibilitatile 
institutiilor publice, cu  suma de 10.000 lei (transfer de prevederi bugetare la capitolul 
36.02.50); 

� suplimentarea capitolului 36.02.50 – Alte venituri, cu  suma de 10.000 lei (transfer de 
prevederi bugetare de la capitolul 36.02.05); 
 

 
B. La capitolul de CHELTUIELI, după clasificaţia economică (la nivel de 

Titlu/Articol/Alineat): 

1) Majorarea prevederilor Titlului I – Cheltuieli de personal, cu suma de 350.000 lei, ca 
rezultat al următoarelor modificări:   

a) 164.800 lei – suplimentarea prevederilor Titlului I – Cheltuieli de personal, din cadrul 
capitolului 51.02.01 – Autorităţi executive şi legislative, în vederea acoperirii majorării 
cheltuielilor de personal prevăzute de art.I pct.1 alin.(5^2)  lit.a)  si  lit.b) din OUG 
nr.27/30.06.2015 pentru completarea OUG nr.83/2014 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2015 precum şi alte măsuri în 
domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare, coroborată 
cu prevederile art.VI din OUG nr.41/2015 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare, menţionate 
în antet. 

b) 23.200 lei – suplimentarea prevederilor Titlului I – Cheltuieli de personal, din cadrul 
capitolului 54.02.10 – Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor, în vederea 
acoperirii majorării cheltuielilor de personal prevăzute de art.I pct.1 alin.(5^2)  lit.a)  
si  lit.b) din OUG nr.27/30.06.2015 pentru completarea OUG nr.83/2014 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015 precum şi alte 
măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare, 
coroborată cu prevederile art.VI din OUG nr.41/2015 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 
bugetare, menţionate în antet. 

c) 50.000 lei – majorarea prevederilor Titlului I – Cheltuieli de personal, din cadrul 
capitolului 65.02 – Învăţământ, în vederea acoperirii cheltuielilor reprezentând 
drepturi salariale câştigate prin hotărâri judecătoreşti, conform Adresei DGRFPMB 
nr.3179/14.08.2015 (primită prin e-mail în data de 14.08.2015), prin care ni se 
comunică prevederile Deciziei DGRFPMB nr.1650/13.08.2015, respectiv majorarea 
cu 50.000 lei a sumelor defalcate din TVA (cod bugetar 11.02.02) pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate, alocată UAT Com. Domneşti, în vederea plăţii sumelor 
prevăzute prin hotărârile judecătoreşti din unităţile de învăţământ preuniversitar 
de stat, menţionată în antet. 

d) 112.000 lei – suplimentarea prevederilor Titlului I – Cheltuieli de personal, din cadrul 
capitolului 51.02.01 – Autorităţi executive şi legislative, în vederea acoperirii majorării 



cheltuielilor de personal prevăzute de art.I pct.1 alin.(5^2)  lit.a)  si  lit.b) din OUG 
nr.27/30.06.2015 pentru completarea OUG nr.83/2014 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2015 precum şi alte măsuri în 
domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare, coroborată 
cu prevederile art.VI din OUG nr.41/2015 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare, menţionate 
în antet. 

 
2) Diminuarea Titlului II – Bunuri şi servicii cu suma de 250.000 lei, ca rezultat al 

următoarelor modificări: 
a) 300.000 lei – diminuarea cheltuielilor Titlului II – Bunuri şi servicii aferente 

capitolului 61.02.05 – Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila 
nonmilitara), ca urmare a redimensionării unor cheltuieli previzionate pentru 
trimestrul IV, respectiv pentru acoperirea suplimentărilor intervenite la nivelul 
cheltuielilor de personal. 

b) 50.000 lei – majorarea cheltuielilor Titlului II – Bunuri şi servicii aferente capitolului 
67.02.06 – Servicii religioase, în vederea acoperirii cheltuielilor cu efectuarea unui 
pelerinaj cu ocazia sărbătorii religioase Sfânta Cuvioasa Parascheva din Iaşi. 
 

3) Diminuarea Titlului XI – Alte cheltuieli, cu suma de 50.000 lei, prin transferul acesteia la 
Titlul II – Bunuri şi servicii, în cadrul capitolului 67.02.06 – Servicii religioase, în vederea 
acoperirii cheltuielilor cu efectuarea unui pelerinaj cu ocazia sărbătorii religioase Sfânta 
Cuvioasa Parascheva din Iaşi. 
 
 

Ca urmare a influenţelor asupra Capitolului de CHELTUIELI, prezentate mai sus la punctele 
B.1)-B.3), a rezultat o majorare totală de 50.000 lei a valorii bugetate anterior, distribuită asupra 
celor două secţiuni astfel: 

�    50.000 lei majorare a cheltuielilor din Secţiunea Funcţionare; 
 
 

Faţă de cele arătate mai sus rog Primarul Comunei Domneşti să iniţieze un proiect de 
hotărâre pentru rectificarea bugetului local pe anul 2015, în sensul majorării acestuia cu suma 
50.000 lei, respectiv de la suma de 23.381.520 lei (compus din: Buget Local 15.686.520 lei şi 
Excedent din anii anteriori 7.000.000 lei) la suma de 23.431.520 lei (compus din: Buget Local 
16.431.520 lei şi Excedent din anii anteriori 7.000.000 lei), atât la partea de venituri cât şi la partea 
de cheltuieli. 

 
 
În conformitate cu cele menţionate mai sus, am ataşat la prezentul raport următoarele 

documente: 
1. Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2015, în valoare totală de 23.431.520 lei 

(compus din: Buget Local 16.431.520 lei şi Excedent din anii anteriori 7.000.000 lei), 
atât pe venituri cât şi pe cheltuieli, din care 11.660.838 lei Secţiunea de funcţionare şi 
11.770.682 lei Secţiunea de dezvoltare – Anexa nr.1. 

2. Adresa DGRFPMB nr.3179/14.08.2015 (primită prin e-mail în data de 14.08.2015), prin 
care ni se comunică prevederile Deciziei DGRFPMB nr.1650/13.08.2015, respectiv 
majorarea cu 50.000 lei a sumelor defalcate din TVA (cod bugetar 11.02.02) pentru 
finanţarea cheltuielilor descentralizate, alocată UAT Com. Domneşti, în vederea plăţii 



sumelor prevăzute prin hotărârile judecătoreşti din unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat – Anexa nr.2. 

3. Adresa DGRFPMB nr.3332/31.08.2015 (primită prin e-mail în data de 31.08.2015), prin 
care ni se comunică majorarea nivelului maxim a cheltuielilor de personal pe anul 
2015 cu suma de 61.000 lei, respectiv de la suma de 2.835.000 lei la suma de 2.896.000 
lei – Anexa nr.3. 

4. Referatul nr.17896/25.09.2015, întocmit de reprezentanţii celor patru biserici de pe 
raza Comunei Domneşti, prin care se solicită alocarea de fonduri în vederea efectuîrii 
unui pelerinaj la Mănăstirea Sf.Cuvioasă Parascheva din Iaşi – Anexa nr.4. 

 
 

Faţă de cele arătate mai sus rog pe domnul Primar al Comunei Domneşti să iniţieze un 
proiect de hotărâre pentru rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al anului 2015. 

 
 
 

Compartiment financiar-contabil, 
 


