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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea modificării Anexei la H.C.L. nr. 17/31.03.2015 
 

 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 Domnești; 
• Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domneşti; 
• H.C.L. nr. 17/31.03.2015 privind aprobarea activării sumei de 7.000.000 lei din 

Excedentul bugetului local al anului 2014 şi utilizarea acesteia în anul curent pentru 
finanţarea unor obiective de investiţii de la Secţiunea Dezvoltare; 

• Prevederile art. 59 și art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

• Prevederile art. 58 alin. (1) 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 modificarea Anexei la H.C.L. nr. 17/31.03.2015 pentru aprobarea 
activării sumei de 7.000.000 lei din Excedentul bugetului local al anului 2014 și utilizarea 
acesteia în anul curent pentru finanțarea unor obiective de investiții de la Secțiunea 
Dezvoltare, prin inlocuirea Anexei cu Anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 

Art.2  Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 17/31.03.2015 își mențin aplicabilitatea. 
 

Art.3  Primarul comunei Domneşti, prin aparatul de specialitate, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Ini ţiator, 
Primar 

Boşcu Ninel Constantin 
 
                                                                                                   Avizat pentru legalitate, 
                                                                                                                /Secretar   
                                                                                                  Cojocaru Bogdan-Marius 



 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării  
Anexei la H.C.L. nr. 17/31.03.2015 

 
  
 Doamnelor şi domnilor consilieri, 
 
Având în vedere: 
• Raportul compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al primarului; 
• H.C.L. nr. 17/31.03.2015 privind aprobarea activării sumei de 7.000.000 lei din 

Excedentul bugetului local al anului 2014 şi utilizarea acesteia în anul curent pentru 
finanţarea unor obiective de investiţii de la Secţiunea Dezvoltare; 

• Prevederile art. 59 și art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

• Prevederile art. 58 alin. (1) 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, 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE: 
 

� Se aprobă modificarea Anexei la H.C.L. nr. 17/31.03.2015 pentru aprobarea activării 
sumei de 7.000.000 lei din Excedentul bugetului local al anului 2014 și utilizarea 
acesteia în anul curent pentru finanțarea unor obiective de investiții de la Secțiunea 
Dezvoltare, prin inlocuirea Anexei cu Anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 
� Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 17/31.03.2015 își mențin aplicabilitatea. 

 
� Primarul comunei Domneşti, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

Iniţiator, 
PRIMAR 

BOŞCU NINEL CONSTANTIN 
 
 
 
 



 
RAPORTUL 

Compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al 
Primarului comunei Domneşti privind aprobarea modificării Anexei la H.C.L. nr. 17/31.03.2015 

 
 

 Doamnelor şi domnilor consilieri, 
 

Având în vedere: 
� prevederile art.58 alin.(1) din Legea nr.273/2010 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
 
 
se propune aprobarea activării unei sume de 7.000.000 lei din excedentul bugetului local al 

anului 2014 şi utilizarea acesteia în anul curent pentru finanţarea unor obiective de investiţii de la 
Secţiunea Dezvoltare. 

 
În vederea rectificării bugetare pe anul 2015, ca urmare a includerii unor noi obiective de 

investiţii, respectiv a majorării sau diminuării valorilor unor obiective de investiţii existente în 
Lista de investiţii, propunem a se efectua unele modificări asupra repartizării sumelor din 
excedentul anului 2014, pe capitole de cheltuieli şi pe obiective de investiţii, conform situaţiei de 
mai jos, spre a fi utilizate în anul curent la Secţiunea Dezvoltare.  

 
Menţionăm că odată cu aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli (iniţial) pe anul 2015, 

s-a aprobat şi activarea sumei de 7.000.000 lei din excedentul anului 2014 spre a fi utilizată în anul 
2015 pentru finanţarea unor obiective de investiţii, însă, în urma corelării graficelor de execuţie a 
lucrărilor cu nivelul execuţiei bugetare din anul curent şi din anul anterior, precum şi ca urmare 
modificărilor propuse a se efectua în Lista de investiţii pe 2015, se impune efectuarea unor 
modificări asupra repartizării sumelor din excedentul anului 2014, fără modificarea obiectivelor 
de investiţii propuse a fi finanţate din excedentul bugetului local al anului 2014. 

 
Prin urmare, este necesar a se efectua o nouă repartizare a sumelor din excedentul anului 

2014, pe capitole de cheltuieli, în cadrul aceloraşi obiective de investiţii propuse a fi finanţate în 
anul curent, după cum urmează:  

 

– lei –   

Denumire Obiectiv de investiţii Cap. 65.02 - 
Învăţământ 

Cap. 74.02 - 
Canalizare 

Cap. 84.02 - 
Străzi 

TOTAL 
FINANŢARE 
pe Obiective 

Gradinita cu program prelungit com. Domnesti 1.662.991   1.662.991 
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 

  3.114.000 3.114.000 

Modernizare sistem rutier  Str.Cartierul Nou, Intr.Pescarusului, Str.Floare de 
colt, Intr.Branduselor si  Intr.Potcoavei , comuna Domnesti, judetul Ilfov 

  1.307.731 1.307.731 

Modernizare sistem rutier  Str.Morii   50.000 50.000 
Modernizare sistem rutier si realizare retea canalizare pluviala Str.Ciutaci 
(tronson Str.Foisorului-Str.Tudor Vladimirescu) si str.Valea Prahovei 

 105.590 759.688 865.278 

TOTAL FINAN ŢARE pe Capitole 1.662.991 105.590 5.231.419 7.000.000 

 
Faţă de cele prezentate mai sus rog pe domnul Primar al Comunei Domneşti să iniţieze 

un proiect de hotărâre privind aprobarea activării sumei de 7.000.000 lei din Excedentul anului 
2014 al bugetului local şi utilizarea acesteia în anul 2015 pentru finanţarea unor obiective de 
investiţii de la Secţiunea Dezvoltare. 

 
 

Compartiment financiar-contabil,



 


