
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 HOTĂRÂRE 
privind a patra rectificare a Bugetului de Venituri  şi Cheltuieli 

al comunei Domneşti pentru anul 2015 
 
 

Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţă ordinară de lucru 
 
 
Având în vedere: 
• Raportul 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. 4457/19.11.2015 (primită prin e-mail în data de 

20.11.2015), prin care ni se comunică prevederile Deciziei DGRFPMB 
nr.2560/18.11.2015, respectiv diminuarea cu 91.000 lei a sumelor defalcate din 
TVA (cod bugetar 11.02.02) pentru UAT Com. Domneşti în vederea finanţării 
cheltuielilor descentralizate, repartizate pe acţiuni după cum urmează: 

� 228.000 lei - diminuarea cheltuielilor privind salariile, sporurile, 
indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege precum şi 
contribuţiile aferente acestora; 

� 70.000 lei- suplimentarea cheltuielilor cu hotărârile judecătoreşti din 
unităţile de învăţământ; 

� 17.000 lei- suplimentarea pentru plata diferenţelor la contribuţiile sociale 
ce sunt în sarcina angajatorului aferente sumelor plătite prevăzute prin 
hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură 
salarială personalului din unităţile de învăţământ special şi din centrele 
judeţene de resurse şi asistenţă educaţional. 

� 29.000 lei – suplimentarea fondurilor alocate pentru acoperirea 
cheltuielilor cu asistenţa socială; 

� 21.000 lei – suplimenarea fondurilor alocate pentru acoperirea 
cheltuielilor cu bunurile şi serviciile pentru unităţile de învăţământ; 

• Adresa DGRFPMB nr. 4457/19.11.2015 (primită prin e-mail în data de   
20.11.2015), prin care ni se comunică prevederile Deciziei DGRFPMB 
nr.2489/04.11.2015, respectiv majorarea cu 84.000 lei a sumelor defalcate din 
TVA (cod bugetar 11.02.06) pentru UAT Com. Domneşti în vederea echilibrării 
bugetelor locale; 

• Adresa Consiliului Judeţean Ilfov nr. 14168/17.11.2015 (primită prin fax în data 
de 17.11.2015, înregistrată cu nr. 21955/17.11.2015), prin care ni se comunică 
prevederile HCJI nr.103/17.11.2015, respectiv alocarea 500.000 lei a sumelor 



defalcate din TVA (cod bugetar 11.02.05) pentru finanțarea cheltuielilor privind 
drumurile județene si comunale, conform H.G.  nr. 911/2015; 

• Prevederile OG nr.20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 2015; 
• Prevederile OUG nr. 47/2015 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 patra rectificare a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al 

Comunei Domneşti pentru anul 2015, în sumă totală de 23.924.520  lei, atât pe 
partea de venituri cât şi pe partea de cheltuieli (din care 12.085.628  lei pentru 
Secţiunea de Funcţionare, respectiv 11.838.892  lei pentru Secţiunea de Dezvoltare, 
potrivit anexei care face parte 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 patra 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. 4457/19.11.2015 (primită prin e-mail în data de 

20.11.2015), prin care ni se comunică prevederile Deciziei DGRFPMB 
nr.2560/18.11.2015, respectiv diminuarea cu 91.000 lei a sumelor defalcate din 
TVA (cod bugetar 11.02.02) pentru UAT Com. Domneşti în vederea finanţării 
cheltuielilor descentralizate, repartizate pe acţiuni după cum urmează: 

� 228.000 lei - diminuarea cheltuielilor privind salariile, sporurile, 
indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege precum şi 
contribuţiile aferente acestora; 

� 70.000 lei- suplimentarea cheltuielilor cu hotărârile judecătoreşti din 
unităţile de învăţământ; 

� 17.000 lei- suplimentarea pentru plata diferenţelor la contribuţiile sociale 
ce sunt în sarcina angajatorului aferente sumelor plătite prevăzute prin 
hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură 
salarială personalului din unităţile de învăţământ special şi din centrele 
judeţene de resurse şi asistenţă educaţional. 

� 29.000 lei – suplimentarea fondurilor alocate pentru acoperirea 
cheltuielilor cu asistenţa socială; 

� 21.000 lei – suplimenarea fondurilor alocate pentru acoperirea 
cheltuielilor cu bunurile şi serviciile pentru unităţile de învăţământ; 

• Adresa DGRFPMB nr. 4457/19.11.2015 (primită prin e-mail în data de   
20.11.2015), prin care ni se comunică prevederile Deciziei DGRFPMB 
nr.2489/04.11.2015, respectiv majorarea cu 84.000 lei a sumelor defalcate din 
TVA (cod bugetar 11.02.06) pentru UAT Com. Domneşti în vederea echilibrării 
bugetelor locale; 

• Adresa Consiliului Judeţean Ilfov nr. 14168/17.11.2015 (primită prin fax în data 
de 17.11.2015, înregistrată cu nr. 21955/17.11.2015), prin care ni se comunică 
prevederile HCJI nr.103/17.11.2015, respectiv alocarea 500.000 lei a sumelor 
defalcate din TVA (cod bugetar 11.02.05) pentru finanțarea cheltuielilor privind 
drumurile județene si comunale, conform H.G.  nr. 911/2015; 

• Prevederile OG nr.20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 2015; 
• Prevederile OUG nr. 47/2015 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, 
 

Faţă de cele arătate mai sus vă supunem spre aprobare următorul  
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE: 
 
 

1. Se aprobă a patra rectificare a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al 
Comunei Domneşti pentru anul 2015, în sumă totală de 23.924.520  lei, atât 
pe partea de venituri cât şi pe partea de cheltuieli (din care 12.085.628  lei 
pentru Secţiunea de Funcţionare, respectiv 11.838.892  lei pentru Secţiunea de 
Dezvoltare, potrivit anexei care face parte din prezenta hotărâre. 

 
 
 

Iniţiator, 

PRIMAR 

BOSCU NINEL CONSTANTIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAPORTUL 
Compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al 

Primarului Comunei Domneşti privind a patra rectificare a Bugetului 

de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Domneşti pentru anul 2015 
 
 Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 
Având în vedere: 
 

� Adresa DGRFPMB nr. 4457/19.11.2015 (primită prin e-mail în data de 20.11.2015), prin care 
ni se comunică prevederile Deciziei DGRFPMB nr.2560/18.11.2015, respectiv diminuarea cu 
91.000 lei a sumelor defalcate din TVA (cod bugetar 11.02.02) pentru UAT Com. Domneşti în 
vederea finanţării cheltuielilor descentralizate, repartizate pe acţiuni după cum urmează: 

� 228.000 lei - diminuarea cheltuielilor privind salariile, sporurile, indemnizaţiile şi 
alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege precum şi contribuţiile aferente 
acestora; 

� 70.000 lei- suplimentarea cheltuielilor cu hotărârile judecătoreşti din unităţile de 
învăţământ; 

� 17.000 lei- suplimentarea pentru plata diferenţelor la contribuţiile sociale ce sunt în 
sarcina angajatorului aferente sumelor plătite prevăzute prin hotărâri judecătoreşti 
având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială personalului din 
unităţile de învăţământ special şi din centrele judeţene de resurse şi asistenţă 
educaţional. 

� 29.000 lei – suplimentarea fondurilor alocate pentru acoperirea cheltuielilor cu 
asistenţa socială; 

� 21.000 lei – suplimentarea fondurilor alocate pentru acoperirea cheltuielilor cu 
bunurile şi serviciile pentru unităţile de învăţământ; 

� Adresa DGRFPMB nr. 4457/19.11.2015 (primită prin e-mail în data de 20.11.2015), prin care 
ni se comunică prevederile Deciziei DGRFPMB nr.2489/04.11.2015, respectiv majorarea cu 
84.000 lei a sumelor defalcate din TVA (cod bugetar 11.02.06) pentru UAT Com. Domneşti în 
vederea echilibrării bugetelor locale; 

� Adresa Consiliului Judeţean Ilfov nr. 14168/17.11.2015 (primită prin fax în data de 
17.11.2015, înregistrată cu nr. 21955/17.11.2015), prin care ni se comunică prevederile HCJI 
nr. 103/17.11.2015, respectiv alocarea 500.000 lei a sumelor defalcate din TVA (cod bugetar 
11.02.05) pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, conform 
H.G nr. 911/2015; 

� Prevederile OG nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 2015; 
� Prevederile OUG nr. 47/2015 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. Diminuarea capitolului 11.02.02 – Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate, cu suma de 91.000 lei, conform Deciziei DGRFP-Bucureşti 2560/18.11.2015 
menţionată în antet. 



II. Suplimentarea capitolului 11.02.06 – Sume defalcate din TVA pentru echilibarea bugetelor 
locale, cu suma de 84.000 lei, conform Deciziei DGRFP-Bucureşti 2489/04.11.2015 
menţionată în antet. 

III. Suplimentarea capitolului 11.02.05 – Sume defalcate din TVA pentru drumuri, cu suma de 
500.000 lei, conform HCJI nr.103/17.11.2015 menţionată în antet. 

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

Titlu/Articol/Alineat): 

1) Diminuarea prevederilor Titlului I – Cheltuieli de personal, cu suma de 121.000 lei ca 
rezultat al următoarelor modificări: 

a) 141.000 lei – diminuarea prevederilor Titlului I – Cheltuieli de personal,  din 
cadrul capitolului  65.02 – Învăţământ conform Adresei DGRFPMB 
nr.4457/19.11.2015 (primită prin e-mail în data de 20.11.2015), prin care ni se 
comunică prevederile Deciziei DGRFPMB nr.2560/18.11.2015, respectiv: 

� Diminuarea cu 228.000 lei a cheltuielilor privind salariile, sporurile, 
indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege precum şi 
contribuţiile aferente acestora; 

� Suplimentarea cu 70.000 lei a cheltuielilor judecătoreşti pentru plata salariilor 
în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat; 

� Suplimentarea cu 17.000 lei pentru plata diferenţelor la contribuţiile sociale ce 
sunt în sarcina angajatorului aferente sumelor plătite prevăzute prin hotărâri 
judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială 
personalului din unităţile de învăţământ special şi din centrele judeţene de 
resurse şi asistenţă educaţional. 

 
b) 20.000 lei – suplimentarea prevederilor Titlului I – Cheltuieli de personal în 

cadrul capitolului  65.02 – Învăţământ, din veniturile bugetului local, conform 
solicitării Şcolii Gimnaziale Ghe. Corneliu Domneşti prin Referatul nr. 
22733/26.11.2015.  

 
2) Suplimentarea Titlului II – Bunuri şi servicii cu suma de 498.790 lei, ca rezultat al 

următoarelor modificări: 
a) 117.000 lei – majorarea cheltuielilor Titlului II – Bunuri şi servicii aferente capitolului 

51.02.01 – Autorităţi executive şi legislative, în vederea acoperirii tuturor cheltuielilor 
previzionate pentru trimestrul IV. 

b) 5.000 lei – majorarea cheltuielilor Titlului II – Bunuri şi servicii aferente capitolului 
54.02.10 – Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor, în vederea acoperirii 
tuturor cheltuielilor previzionate pentru trimestrul IV. 

c) 120.144 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. 

d) 48.066 lei – diminuarea cheltuielilor Titlului II – Bunuri şi servicii aferente capitolului 
65.02.03 – Învăţământ preşcolar şi primar, ca urmare a redimensionării unor cheltuieli. 

e) 75.000 lei – majorarea cheltuielilor Titlului II – Bunuri şi servicii aferente capitolului 
70.02.06 – Iluminat public si electrificari rurale, în vederea acoperirii tuturor 
cheltuielilor previzionate pentru trimestrul IV. 

f) 50.000 lei – majorarea cheltuielilor Titlului II – Bunuri şi servicii aferente capitolului 
74.02.05 – Salubritate şi gestiunea deşeurilor, în vederea acoperirii tuturor cheltuielilor 
previzionate pentru trimestrul IV. 



g) 420.000 lei – majorarea cheltuielilor Titlului II – Bunuri şi servicii din cadrul 
capitolului 84.02.03 – Transport rutier, în vederea acoperirii cheltuielilor cu 
deszăpezirile, acoperirea cheltuielilor cu transportul public, acoperirea cheltuielilor 
cu documentaţiile cadastrale, şi a alor cheltuieli  previzionate pentru trimestrul IV. 
 

3) Suplimentarea Titlului IX – Asistenţă socială, cu suma de 47.000 lei, în vederea acoperirii 
următoarelor categorii de cheltuieli: 

� 29.000 lei – suplimentare în cadrul capitolului  68.02.05.02 – Asistenţă socială în caz de 
invaliditate pentru acoperirea cheltuielilor cu indemnizaţiile persoanelor cu 
handicap; 

� 13.000 lei – suplimentare în cadrul capitolului  68.02.10 -   Ajutoare pentru locuinţe 
pentru acoperirea cheltuielilor cu ajutoarele de încalzire pentru locuinţe; 

� 5.000 lei – suplimentare în cadrul capitolului 68.02.50.50 -   Alte cheltuieli în domeniul 
asistenţei sociale pentru acoperirea eventualelor cheltuieli cu ajutoarele sociale de 
urgenţă; 

 
4) Suplimentare Titlului XI – Cheltuieli de capital (Active nefinanciare) cu suma de 68.210 

lei, ca rezultat al următoarelor modificări: 
 

a) Suplimentarea cu 500.000 lei a valorii obiectivului de investiţii “Modernizare 
sistem rutier  str. Duculescu , str. Ghioceilor, str. Occidentului, str. Ciutaci ( 
tronson Str. Al.I.Cuza-Str.Occidentului) si Intr.Garii - comuna Domnesti, judetul  
Ilfov” conform adresei  Consiliului Judeţean Ilfov nr.14168/17.11.2015 (primită 
prin fax în data de 17.11.2015, înregistrată cu nr. 21955/17.11.2015), prin care 
ni se comunică prevederile HCJI nr.103/17.11.2015, respectiv alocarea 500.000 
lei a sumelor defalcate din TVA (cod bugetar 11.02.05) pentru finanţarea 
cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, în cadrul capitolului 
84.02.03- Transport rutier. 

b) Diminuarea cu 456.790 lei a valori bugetate pe anul 2015 pentru obiectivul de 
investiţii „Modernizare sistem rutier str. Morii, în cadrul capitolului 84.02.03- 
Transport rutier, și programarea acestor cheltuieli în anul 2016. 

c) Adaugarea unui obiectiv de investiții nou, în valoare de 25.000 lei, în cadrul 
capitolului 51.02.01 – Autorităţi executive şi legislative, cu denumirea  Întocmire 
expertiză tehnică "Construcție -local Școala nr.283 cu clasele I-IV - Tribunal" 

 
Ca urmare a influenţelor asupra Capitolului de CHELTUIELI, prezentate mai sus la punctele 

B.1)-B.4), a rezultat o majorare totală de 493.000 lei a valorii bugetate anterior, distribuită asupra 
celor două secţiuni astfel: 

�    424.790 lei majorare a cheluielilor din Secţiunea Funcţionare; 
�    68.210 lei majorare a cheluielilor din Secţiunea Dezvoltare.  

 
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 

493.000 lei, respectiv de la suma de 23.431.520 lei (compus din: Buget Local 16.431.520 lei şi 
Excedent din anii anteriori 7.000.000 lei) la suma de 23.924.520 lei (compus din: Buget Local 
16.924.520 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 23.924.520 lei 

(compus din: Buget Local 16.924.520 lei şi Excedent din anii anteriori 7.000.000 lei), 
atât pe venituri cât şi pe cheltuieli, din care 12.085.628 lei Secţiunea de funcţionare şi 
11.838.892 lei Secţiunea de dezvoltare – Anexa nr. 1. 

2. Lista de investiţii, din bugetul local, pentru anul 2015, în sumă de 11.838.892 lei, 
aferente Titlului XI – Cheltuieli de capital – Anexa nr. 2. 

3. Adresa DGRFPMB nr.4457/19.11.2015 (primită prin e-mail în data de 20.11.2015), prin 
care ni se comunică prevederile Deciziei DGRFPMB nr.2560/18.11.2015, (diminuarea 
cu 91.000 lei a sumelor defalcate din TVA pentru finanţărea cheltuielilor 
descentralizate) , respectiv ale Deciziei DGRFPMB nr.2489/04.11.2015 (majorarea cu 
84.000 lei a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale – Anexa 

nr. 3. 
4. Adresa Consiliului Judeţean Ilfov nr.14168/17.11.2015 (primită prin fax în data de 

17.11.2015, înregistrată cu nr. 21955/17.11.2015), prin care ni se comunică prevederile 
HCJI nr.103/17.11.2015, respectiv alocarea 500.000 lei a sumelor defalcate din TVA 
(cod bugetar 11.02.05) pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi 
comunale – 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, 

respectiv a Listei de investiţii, din bugetul local, pentru anul 2015. 

 
 
 

Compartiment financiar-contabil, 
 


