
 
ROMÂNIA 

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

                             

PROIECT DE HOT ĂRÂRE 
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

S.C. Întreținere Peisagistică Domnești S.R.L. pentru anul 2015 
 
 
 

Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţă ordinară 
 
 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a  Primarului  comunei  Domnești; 
• Raportul de specialitate al Compartimentului Financiar-Contabil; 
• Raportul  S.C. Întreținere Peisagistică Domnești S.R.L. nr. 81 din 22.09.2015; 
• Raportul de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domnești; 
• Decizia Curții de Conturi a României, Camera de Conturi Ilfov nr. 19/2015; 
• Prevederile art. 4 lit. c) din Ordonanta nr. 26/2013 privind intarirea disciplinii financiare la nivelul unor 

operatori economici la care statul sau unitatile administrative teritoriale sunt actionari unici ori 
majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara; 

• Prevederile art. 12, alin. (2), lit. e) din Actul Constitutiv al S.C. Întreținere Peisagistică Domnești S.R.L., 
aprobat prin H.C.L. nr. 22/28.07.2011; 
 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1  – Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al S.C. Întreținere Peisagistică Domnești S.R.L. pe 
anul 2015 împreună cu Planul Anual de Achzitii Publice pe anul 2015, conform Anexelor nr. 1 – 4, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de S.C. Întreținere Peisagistică Domnești 
S.R.L. 

Art.3. Prezenta Hotărâre va fi adusă la cunoștința instituțiilor și persoanelor interesate, prin grija 
Secretarului U.A.T. comuna Domnești, județul Ilfov. 

 
 

 
Ini ţiator, 
Primar 

Boşcu Ninel Constantin 
                                     
 

 
                                                                                                                                 Avizat pentru legalitate, 
                                                                                                                                             /Secretar   
                                                                                                                                         Zanfir Maria 
 
 
 



 
 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 
S.C. Întreținere Peisagistică Domnești S.R.L. pentru anul 2015 

 
 
 

Având în vedere: 
 

• Decizia Curții de Conturi a României, Camera de Conturi Ilfov nr. 19/2015; 
• Prevederile art. 4 lit. c) din Ordonanta nr. 26/2013 privind intarirea disciplinii financiare 

la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative teritoriale 
sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara; 

• Prevederile art. 12, alin. (2), lit. e) din Actul Constitutiv al S.C. Întreținere Peisagistică 
Domnești S.R.L., aprobat prin H.C.L. nr. 22/28.07.2011, 
 

propun Consiliului Local Domneşti aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. 
Întreținere Peisagistică Domnești S.R.L. pentru anul 2015 
 

 

 

Primar, 

Boşcu Ninel Constantin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 
S.C. Întreținere Peisagistică Domnești S.R.L. pentru anul 2015 

 
 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a Primarului comunei Domnești; 
• Raportul S.C. Întreținere Peisagistică Domnești S.R.L.; 
• Decizia Curții de Conturi a României, Camera de Conturi Ilfov nr. 19/2015; 
• Prevederile art. 4 lit. c) din Ordonanta nr. 26/2013 privind intarirea disciplinii financiare 

la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative teritoriale 
sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara; 

• Prevederile art. 12, alin. (2), lit. e) din Actul Constitutiv al S.C. Întreținere Peisagistică 
Domnești S.R.L., aprobat prin H.C.L. nr. 22/28.07.2011, 
 

sustin proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. 
Întreținere Peisagistică Domnești S.R.L. pentru anul 2015, in forma prezentata. 

 

 

Compartiment Financiar-Contabilitate, 

Ref. Sup. Serban Cornelia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

nr. 81/22.09.2015 

 

RAPORTUL 

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al  

S.C. Întreținere Peisagistică Domnești S.R.L. pentru anul 2015 
 

 

Având în vedere: 

• Decizia Curții de Conturi a României, Camera de Conturi Ilfov nr. 19/2015; 

• Prevederile art. 4 lit. c) din Ordonanta nr. 26/2013 privind intarirea disciplinii financiare la nivelul unor operatori 
economici la care statul sau unitatile administrative teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct 
ori indirect o participatie majoritara; 

• Prevederile art. 12, alin. (2), lit. e) din Actul Constitutiv al S.C. Întreținere Peisagistică Domnești S.R.L., aprobat 
prin H.C.L. nr. 22/28.07.2011, 

 

 

Se propune următoarea structură a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Întreţinere Peisagisticӑ Domneşti 

pentru anul 2015: 

 

A. Total Venituri, din care:          =   1.103.000 lei 
Venituri din prestari de servicii   =   1.100.000 lei 

Venituri financiare                       =   300 lei 

Venituri extraordinare                  =   2.700 lei 

 

B. Total Cheltuieli, din care:                              = 1.014.000 lei 
Cheltuieli de personalul                              =    520.000 lei 

Cheltuieli cu bunurile si serviciile                             =    415.000 lei 

Cheltuieli cu amortizarile si alte impozite si taxe    =       76.000 lei 

Cheltuieli financiare                =        3.000 lei 

 

În cadrul surselor de venituri necesare pentru susţinerea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015, au 

fost cuprinse următoarele sume: preponderent venituri prognozate din diverse prestări servicii, în valoare totală de 

1.100.000 lei, estimată la o valoare mai mare fata de suma veniturilor din anului anterior deoarece aria de prestari 

servicii este pe o paleta mai ampla :  

 

prestari servicii deszapezire 

servicii de complementare baze de date  

servicii de curatenie 

servicii de indepartare vegetatie spontana 

servicii de intretinere spatii verzi primarie, scoli, gradinite si teren de fotbal 

imprejmuire gard camin cultural  

furnizare personal 3 pers. pt. intretinere, 1 conducator auto microbuz scolar 

lucrari de intretinere drumuri 

montare mobilier stradal 

reparatii si zugraveli 

amenajare spatii verzi 

decolmatare santuri 

reabilitare gard primarie 

lucrari de foraj apa 



 

 

 

Pentru calculul cheltuielilor cuprinse în bugetul de venituri şi cheltuieli s-a procedat astfel: 

a) Cheltuielile cu personalul (rd. 11 – BVC ), în valoare totală de 520.000 lei, au fost prognozate conform 
prevederilor legale în vigoare, pentru personalul angajat propriu si prezinta o majorare cu aproximativ 25 
% fata realizarile anului precedent (417.497 lei), iar in structura acestora pe categorii de cheltuieli - 
Cheltuielile de natura salariala (rd. 12 – BVC), in valoare de 420.000 lei, prezinta o crestere cu 
aproximativ 28 % fata de realizarile anului 2014, justificata in raport de limitarile privind majorarile 
salariale impuse de prevederile Ordonantei Guvernului nr.26/ 2013, respectiv prevederile art.49 din 
Legea nr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015, prin incadrarea in conditiile prevazute la litera c) si 
respectiv litera e), dupa cum urmeaza: c) “cu sumele aferente cresterii numarului de personal prognozat 

la finele anului 2015 fata de cel aprobat in anul precedent, corespunzator perioadei de la care se prevede 

angajarea si pana la finele anului, in conditii justificate de extinderea activitatii” e)„cu sumele 

reprezentand cresteri ale castigului mediu brut lunar pe salariat datorate majorarii salariului minim brut 

pe tara garantat in plata, numai pentru personalul care intra sub incidenta acestor reglementari”. 
 

b) Cheltuielile cu bunurile şi serviciile, în sumă totală de 415.000 lei au fost estimate conform Programului 
anual al achiziţiilor publice, întocmit la data bugetului, conform necesitatilor aferente indeplinirii 
obligatiilor contractuale. 

 

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 1.103.000 lei pe venituri şi 
1.014.000 lei pe cheltuieli Anexa 1, detalierea indicatorilor pentru bugetul de venituri si cheltuieli pentru 
anul 2015 Anexa 2 si gradul de realizare al veniturilor Anexa 3. 
 

2. Planul Anual de Achizitii Publice in valoare totala de 415.000 lei Anexa 4. 
 

 

Sustin faţă de cele arătate mai sus si rog pe domnul Primar al Comunei Domneşti să iniţieze un proiect de 

hotărâre pentru avizarea si aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al anului 2015 la SC Întreţinere Peisagisticӑ 

Domneşti SRL. 

 

 

 

 

                                   Director General,                                                                    Compartiment financiar-contabil, 

                                     Tiberiu Ganea                                                                                           Barar Roxana 

 

 

 


