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

al comunei Domneşti pentru anul 2015 
 
 

Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţa extraordinară 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; 
• 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 treia 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 treia 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; 

- 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, 
 

Faţă de cele arătate mai sus vă supunem spre aprobare următorul  
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE: 
 
 

1. Se aprobă a treia 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. 

 
 
 
 

Ini ţiator, 
PRIMAR 

BOȘCU NINEL CONSTANTIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

RAPORTUL 
Compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al 

Primarului Comunei Domneşti privind a treia rectificare a Bugetului 

de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Domneşti pentru anul 2015 

 

 

 Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

Având în vedere: 

 

� 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; 

� Prevederile OG nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 2015; 

 

 

se propune a se efectua următoarele rectificări în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli 

(,,BVC”) al Comunei Domneşti: 

 

 

A. La capitolul de VENITURI: 

I. Nu sau produs modificari cu ocazia prezentei rectificari bugetare. 

 

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

Titlu/Articol/Alineat): 

1) Prevederile Titlului XI – Cheltuieli de capital (Active nefinanciare) fara a se opera 

modificari asupra valorii totale a listei de investitii. 

� Majorarea fondurilor pentru obiectivul de investitii „Reactualizare PT+DE+CS  

Amenajare parc si loc de joaca in Satul Teghes, comuna Domnesti’’ cu suma de  7.000 lei. 

� Majorarea fondurilor pentru obiectivul de investitii „Autoturism” cu suma de 22.000 

lei. 

� Diminuarea fondurilor obiectivului de investitii ,,Amenajare spatii verzi str. Cartierul 

Nou’’ cu suma de 22.000 lei. 

� Diminuarea fondurilor obiectivului de investitii ,,Amenajare parc si loc de joaca in 

Satul Teghes, comuna Domnesti’’ cu suma de 7.000 lei. 

� Diminuarea fondurilor obiectivului de investitii ,,Extindere retele electrice si realizare 

puncte trafo” (prin desprindere contravalorii documentatiei SF+PT+DE+CS) cu suma 

de 42.000 lei. 

� Adaugarea in lista de investitii a obiectivelor de investitii mentionate mai jos (prin 

desprinderea lor din obiectivul de investitii ,,Extindere retele electrice si realizare 

puncte trafo”) in suma de 42.000 lei: 

 

- Intocmire  SF+ PT+DE+CS pentru obiectivele de investitii:  "Extindere retea iluminat 

public, Sos.Curtea Domneasca, Intr. Ficusului, Str. Paraul Rece si Str. Pinului" in 

valoare de 10.000 lei. 



- Intocmire  SF+ PT+DE+CS pentru obiectivele de investitii:  "Extindere retea iluminat 

public, Sos. Tudor Vladimirescu, Str. Foisorului, Intr. Teiului si Str. Narciselor" in 

valoare de 18.000 lei. 

 

- Intocmire  SF+ PT+DE+CS pentru obiectivele de investitii:  "Extindere retea iluminat 

public, Str. Caragea Voda, Str. Caminului,  Str. Cosbuc, Str. Trandafirilor si  

Str.Transilvaniei” in valoare de 14.000 lei. 

 

Faţă de cele arătate mai sus rog Primarul Comunei Domneşti să iniţieze un proiect de 

hotărâre pentru rectificarea bugetului local pe anul 2015, fara modificarea valorii totale a 

bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii. 

 

 

 

Compartiment financiar-contabil, 

 


