
 
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 2016 
 

 

Consiliul Local al Comunei Domneşti, județul Ilfov 
 
 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a  primarului; 
• Raportul de specialitate al Compartimentului Financiar-Contabil; 
• Raportul  S.C. Întreținere Peisagistică Domnești S.R.L.; 
• Raportul de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domnești; 
• Prevederile art. 4 lit. c) din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinii financiare la 

nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt 
acționări unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară; 

• 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 2016, în sumă de 1.150.020 lei pe partea de venituri şi în sumă de 1.124.800 lei pe 
partea de cheltuieli, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire 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,   
                                                                                                     Cojocaru Bogdan-Marius 
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EXPUNERE DE MOTIVE  

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 
S.C. Întreținere Peisagistică Domnești S.R.L. pentru anul 2016 

 
 
 

Având în vedere: 
 

• Raportul S.C. Întreținere Peisagistică Domnești S.R.L.; 
• Prevederile art. 4 lit. c) din Ordonanta nr. 26/2013 privind întărirea disciplinii financiare la 

nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative teritoriale sunt 
acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară; 

• 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 și cheltuieli al S.C. 
Întreținere Peisagistică Domnești S.R.L. pentru anul 2016 în forma prezentată. 
 

 

 

Primar, 

Boşcu Ninel Constantin 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 
S.C. Întreținere Peisagistică Domnești S.R.L. pentru anul 2016 

 

 

Având în vedere: 
• Expunerea de motive a Primarului comunei Domnești; 
• Raportul S.C. Întreținere Peisagistică Domnești S.R.L.; 
• Prevederile art. 4 lit. c) din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinii financiare la 

nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative teritoriale sunt 
acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară; 

• 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, 
 

susțin proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. 
Întreținere Peisagistică Domnești S.R.L. pentru anul 2016, în forma prezentată. 

 

 

Compartiment Financiar-Contabilitate, 

Ref. Sup. Șerban Cornelia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
RAPORTUL 

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al  
S.C. Întreținere Peisagistică Domnești S.R.L. pentru anul 2016 

 
Având în vedere: 

• Prevederile art. 4 lit. c) din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinii financiare la 
nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative teritoriale sunt 
acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară; 

• 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 Între ţinere 

Peisagisticӑ Domneşti pentru anul 2016: 
 
A. Total Venituri, din care:          =   1.150.020 lei 

Venituri din prestări de servicii   =   1.150.000 lei 
Venituri financiare                       =              20 lei 
Venituri extraordinare                  =               0 lei 

 
B. Total Cheltuieli, din care:                                = 1.124.800 lei 

                Cheltuieli cu bunurile și serviciile                               = 500.000 lei 
  Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate   =     1.300 lei 

Cheltuieli de personalul                                =  520.000 lei 
Cheltuieli cu amortizările și alte impozite și taxe       =  101.000 lei 
Cheltuieli financiare                   =      2.500 lei 

 
În cadrul surselor de venituri necesare pentru susţinerea bugetului de venituri şi cheltuieli 

pentru anul 2016, au fost cuprinse următoarele sume: preponderent venituri prognozate din 
diverse prestări servicii, în valoare totală de 1.150.020 lei, estimată la o valoare aproape egală 
față de suma veniturilor din anului anterior deoarece aria de prestări servicii este pe aceeași 
structură mai amplă:  

 
>> prestări servicii deszăpezire 
>> servicii de completare baze de date 
>> servicii de curățenie 



>> servicii de îndepărtare vegetație spontană 
>> servicii de întreținere spații verzi primărie, școli, gradinițe și teren de fotbal 
>> furnizare personal 3 persoane pt. întreținere, 1 conducător auto microbuz școlar 
>> lucrări de întreținere drumuri 
>> amenajare spații verzi 
>> igienizarea și decolmatarea malurilor cursurilor de apă 
>> evacuarea depozitelor necontrolate de gunoaie  

 
 
 

Pentru calculul cheltuielilor cuprinse în bugetul de venituri şi cheltuieli s-a procedat astfel: 
a) Cheltuielile cu personalul în valoare totală de 520.000 lei, au fost prognozate 

conform prevederilor legale în vigoare, pentru personalul angajat propriu și prezintă 
o creștere nesemnificativă față de realizatul anului precedent.  

 
b) Cheltuielile cu bunurile şi serviciile, în sumă totală de 500.000 lei au fost estimate 

conform Programului anual al achiziţiilor publice, întocmit la data bugetului, 
conform necesităților aferente îndeplinirii obligațiilor contractuale. 

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

documente: 
 
1. Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2016, în valoare totală de 1.150.020 

lei pe venituri şi 1.124.800 lei pe cheltuieli conform Anexei. 
 

 
Susțin faţă de cele arătate mai sus și rog pe domnul Primar al Comunei Domneşti să 

iniţieze un proiect de hotărâre pentru avizarea și aprobarea Bugetului de Venituri şi 
Cheltuieli al anului 2016 la SC Întreţinere Peisagisticӑ Domneşti SRL. 
 
 
 
 
                  Director General,                                  Compartiment financiar-contabil, 
                     Tiberiu Ganea                                                      

 
 


