
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 prima rectificare a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 
al Comunei Domneşti pentru anul 2016 

 

Consiliul Local al Comunei Domneşti județul Ilfov 

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 Consiliului Judeţean Ilfov (CJI) nr.12556/17.08.2016 (primită pe fax în data de 

17.08.2016), privind suma de 7.809 lei, ce urmează a fi încasată de la CJI şi acordată unui 
numar de 3 elevi cu cerinţe educaţionale speciale din cadrul Şcolii Gimnaziale ”Gheorghe 
Corneliu” Domneşti, cu titlu de alocaţie de hrană și alte drepturi, conform prevederilor HG 
nr. 423/2016 privind repartizarea pe judeţe a sumelor aprobate prin lege pentru finanţarea 
drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în 
învăţământul de masă, precum şi metodologia de alocare a acestor sume unităţilor de 
învăţământ de masă, pentru anul 2016; 

• Adresa DGRFPMB nr. 77560/05.09.2016 (înregistrată la registratura generală a Primăriei 
Domnești sub nr. 13662/06.09.2016), prin care ni se comunică prevederile Deciziei 
DGRFPMB nr. 4825/02.09.2016, respectiv majorarea cu 186.000 lei a sumelor defalcate din 
TVA (cod bugetar 11.02.02) pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate, alocată UAT 
Comuna Domneşti, în vederea plăţii sumelor prevăzute de Legea nr. 85/2016 privind plata 
diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada 
octombrie 2008 – 13 mai 2011 şi a restanţelor aferente ce trebuiau plătite până la data de 
31.12.2015, pentru personalul din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat; 

• Contractul de finanţare nr. 14988C/19.08.2016 (înregistrat la registratura generală a 
Primăriei Domnești nr. 12658/19.08.2016) încheiat cu Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Ilfov (OCPI Ilfov), pentru finanţarea lucrărilor cadasatrale în cadrul Programului 
naţional de cadastru şi carte funciară, modificat prin Actul adițional nr. 1, înregistrat la 
OCPI Ilfov sub nr. 16241C/09.09.2016 (înregistrat la Primăria Domnești sub nr. 
13889/09.09.2016), în sumă de 8.400 lei pentru anul 2016; 

• HCL nr. 94/31.08.2016 privind aprobarea Organigramei și a Ștatului de funcții aferente 
aparatului de specialitate al primarului comunei Domnești, care prevede unele reorganizări 
de funcții în cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum și înființarea unui 
compartiment nou, Compartiment monitorizare unități de învățământ, având un număr de 
15 posturi, personal contractual; 

• Referatul Societății Civile de Avocați ”Nicolae Nevoe și Asociații” nr. 12199/09.08.2016, 
referitor la executarea silită aferentă dosarului de executare nr. 329/2015 deschis la cererea 
creditorului DONA ANDREI, prin care se propune efectuarea plăților în cadrul dosarului de 
executare, pentru a se stinge debitul, cel puțin parțial (jumătate); 

• Dispoziția Primarului Comunei Domnești nr. 205/16.06.2016 privind efectuarea unor virări 
de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, fără modificarea valorilor bugetate 
inițial pe capitole și titluri, în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (5) din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Dispoziția Primarului Comunei Domnești nr. 227/28.06.2016 privind efectuarea unor virări 
de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, fără modificarea valorilor bugetate 
inițial pe capitole și titluri, în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (5) din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 



• Dispoziția Primarului Comunei Domnești nr. 245/18.07.2016 privind efectuarea unor virări 
de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, fără modificarea valorilor bugetate 
inițial pe capitole și titluri, în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (5) din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Dispoziția Primarului Comunei Domnești nr. 322/13.09.2016 privind efectuarea unor virări 
de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, fără modificarea valorilor bugetate 
imițial pe capitole și titluri, în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (5) din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Dispoziția Primarului Comunei Domnești nr. 328/19.09.2016 privind efectuarea unor virări 
de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, fără modificarea valorilor bugetate 
imițial pe capitole și titluri, în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (5) din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

În conformitate cu: 
• OG nr. 14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016; 
• Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016; 
• 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 prima rectificare a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Comunei 
Domneşti pentru anul 2016, în sumă totală de 29.461.539 lei, atât pe partea de venituri cât şi pe 
partea de cheltuieli (din care 14.512.244 lei pentru Secţiunea de Funcţionare, respectiv 
14.949.295 lei pentru Secţiunea de Dezvoltare), potrivit Anexei 1 – Buget rectificat si Anexei 2 – 
Lista de investiții, care fac parte integranta din prezenta hotărâre. 
 

Art.2  – Comunicarea și aducerea la cunoștință publică se vor face, conform competențelor, 
prin grija Secretarului comunei Domnești. 

 
 
 

INI ŢIATOR, 
PRIMAR 

GHIȚĂ IOAN-ADRIAN 
 
 
 

 
    VIZAT DE LEGALITATE, 

                                                                                                                        /SECRETAR 
                                                                                                                         ZANFIR MARIA 

 

 

 
 
 

 



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

e-mail: primariadomnestiif@yahoo.com 
                                               website: www.primariadomnesti.ro 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea primei rectific ări a Bugetului 

de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Domneşti pentru anul 2016 
  
   

Având în vedere: 
• Raportul compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al primarului; 
• Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domneşti; 
• Adresa Consiliului Judeţean Ilfov (CJI) nr.12556/17.08.2016 (primită pe fax în data de 

17.08.2016), privind suma de 7.809 lei, ce urmează a fi încasată de la CJI şi acordată unui 
numar de 3 elevi cu cerinţe educaţionale speciale din cadrul Şcolii Gimnaziale ”Gheorghe 
Corneliu” Domneşti, cu titlu de alocaţie de hrană și alte drepturi, conform prevederilor HG 
nr. 423/2016 privind repartizarea pe judeţe a sumelor aprobate prin lege pentru finanţarea 
drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în 
învăţământul de masă, precum şi metodologia de alocare a acestor sume unităţilor de 
învăţământ de masă, pentru anul 2016; 

• Adresa DGRFPMB nr. 77560/05.09.2016 (înregistrată la registratura generală a Primăriei 
Domnești sub nr. 13662/06.09.2016), prin care ni se comunică prevederile Deciziei 
DGRFPMB nr. 4825/02.09.2016, respectiv majorarea cu 186.000 lei a sumelor defalcate din 
TVA (cod bugetar 11.02.02) pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate, alocată UAT 
Comuna Domneşti, în vederea plăţii sumelor prevăzute de Legea nr. 85/2016 privind plata 
diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada 
octombrie 2008 – 13 mai 2011 şi a restanţelor aferente ce trebuiau plătite până la data de 
31.12.2015, pentru personalul din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat; 

• Contractul de finanţare nr. 14988C/19.08.2016 (înregistrat la registratura generală a 
Primăriei Domnești nr. 12658/19.08.2016) încheiat cu Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Ilfov (OCPI Ilfov), pentru finanţarea lucrărilor cadasatrale în cadrul Programului 
naţional de cadastru şi carte funciară, modificat prin Actul adițional nr. 1, înregistrat la 
OCPI Ilfov sub nr. 16241C/09.09.2016 (înregistrat la Primăria Domnești sub nr. 
13889/09.09.2016), în sumă de 8.400 lei pentru anul 2016; 

• HCL nr. 94/31.08.2016 privind aprobarea Organigramei și a Ștatului de funcții aferente 
aparatului de specialitate al primarului comunei Domnești, care prevede unele reorganizări 
de funcții în cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum și înființarea unui 
compartiment nou, Compartiment monitorizare unități de învățământ, având un număr de 
15 posturi, personal contractual; 

• Referatul Societății Civile de Avocați ”Nicolae Nevoe și Asociații” nr. 12199/09.08.2016, 
referitor la executarea silită aferentă dosarului de executare nr. 329/2015 deschis la cererea 
creditorului DONA ANDREI, prin care se propune efectuarea plăților în cadrul dosarului de 
executare, pentru a se stinge debitul, cel puțin parțial (jumătate); 

• Dispoziția Primarului Comunei Domnești nr. 205/16.06.2016 privind efectuarea unor virări 
de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, fără modificarea valorilor bugetate 
inițial pe capitole și titluri, în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (5) din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Dispoziția Primarului Comunei Domnești nr. 227/28.06.2016 privind efectuarea unor virări 
de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, fără modificarea valorilor bugetate 
inițial pe capitole și titluri, în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (5) din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 



• Dispoziția Primarului Comunei Domnești nr. 245/18.07.2016 privind efectuarea unor virări 
de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, fără modificarea valorilor bugetate 
inițial pe capitole și titluri, în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (5) din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Dispoziția Primarului Comunei Domnești nr. 322/13.09.2016 privind efectuarea unor virări 
de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, fără modificarea valorilor bugetate 
imițial pe capitole și titluri, în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (5) din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Dispoziția Primarului Comunei Domnești nr. 328/19.09.2016 privind efectuarea unor virări 
de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, fără modificarea valorilor bugetate 
imițial pe capitole și titluri, în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (5) din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

• OG nr. 14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016; 
• Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016; 
• 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 prima rectificare a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Domneşti 
pentru anul 2016, în sumă totală de 29.461.539 lei, atât pe partea de venituri cât şi pe 
partea de cheltuieli (din care 14.512.244 lei pentru Secţiunea de Funcţionare, respectiv 
14.949.295 lei pentru Secţiunea de Dezvoltare), potrivit Anexei 1 – Buget rectificat si 
Anexei 2 – Lista de investiții, care fac parte integranta din prezenta hotărâre. 

 
 
 

Ini ţiator, 
PRIMAR 

GHIȚĂ IOAN-ADRIAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
PRIMĂRIA COMUNEI DOMNE ŞTI 
Şos. Al. I. Cuza nr. 25-27, județul Ilfov 
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e-mail: primariadomnestiif@yahoo.com 
                                              website: www.primariadomnesti.ro 

 
RAPORTUL 

Compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al 
Primarului Comunei Domneşti privind prima rectificare a Bugetului 
de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Domneşti pentru anul 2016 

 
 Doamnelor şi domnilor consilieri, 
 
Având în vedere: 
� Adresa Consiliului Judeţean Ilfov (CJI) nr.12556/17.08.2016 (primită pe fax în data de 

17.08.2016), privind suma de 7.809 lei, ce urmează a fi încasată de la CJI şi acordată unui 
nr. de 3 elevi cu cerinţe educaţionale speciale din cadrul Şcolii Gimnaziale ”Gheorghe 
Corneliu” Domneşti, cu titlu de alocaţie de hrană și alte drepturi, conform prevederilor HG 
nr.423/2016 privind repartizarea pe judeţe a sumelor aprobate prin lege pentru finanţarea 
drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în 
învăţământul de masă, precum şi metodologia de alocare a acestor sume unităţilor de 
învăţământ de masă, pentru anul 2016; 

� Adresa DGRFPMB nr.77560/05.09.2016 (înregistrată la noi sub nr.13662/06.09.2016), 
prin care ni se comunică prevederile Deciziei DGRFPMB nr.4825/02.09.2016, respectiv 
majorarea cu 186.000 lei a sumelor defalcate din TVA (cod bugetar 11.02.02) pentru 
finanţarea cheltuielilor descentralizate, alocată UAT Com. Domneşti, în vederea plăţii 
sumelor prevăzute de Legea nr.85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite 
personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011 
şi a restanţelor aferente ce trebuiau plătite până la data de 31.12.2015, pentru personalul din 
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat; 

� Contractul de finanţare nr.14988C/19.08.2016 (înregistrat la noi sub 
nr.12658/19.08.2016) încheiat cu Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov (OCPI 
Ilfov), pentru finanţarea lucrărilor cadasatrale în cadrul Programului naţional de cadastru şi 
carte funciară, modificat prin Actul adițional nr.1, înregistrat la OCPI Ilfov sub nr. 
16241C/09.09.2016 (înregistrat la noi sub nr.13889/09.09.2016), în sumă de 8.400 lei 
pentru anul 2016; 

� HCL nr.94/31.08.2016 privind aprobarea Organigramei și a Ștatului de funcții aferente 
aparatului de specialitate al primarului comunei Domnești, care prevede unele reorganizări 
de funcții în cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum și înfiin țarea unui 
compartiment nou, Compartiment monitorizare unități de învățământ, având un număr de 
15 posturi, personal contractual; 

� Referatul Societății Civile de Avocați ”Nicolae Nevoie și Asociații” nr.12199/09.08.2016, 
referitor la executarea silită aferentă dosarului de executare nr.329/2015 deschis la cererea 
creditorului DONA ANDREI, prin care se propune efectuarea plăților în cadrul dosarului 
de executare, pentru a se stinge debitul, cel puțin parțial (jumătate); 

� Dispoziția Primarului Comunei Domnești nr.205/16.06.2016 privind efectuarea unor virări 
de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, fără modificarea valorilor bugetate 
imițial pe capitole și titluri, în conformitate cu prevederile art.49 alin.(5) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

� Dispoziția Primarului Comunei Domnești nr.227/28.06.2016 privind efectuarea unor virări 
de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, fără modificarea valorilor bugetate 
imițial pe capitole și titluri, în conformitate cu prevederile art.49 alin.(5) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 



� Dispoziția Primarului Comunei Domnești nr.245/18.07.2016 privind efectuarea unor virări 
de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, fără modificarea valorilor bugetate 
imițial pe capitole și titluri, în conformitate cu prevederile art.49 alin.(5) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

� Dispoziția Primarului Comunei Domnești nr.322/13.09.2016 privind efectuarea unor virări 
de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, fără modificarea valorilor bugetate 
imițial pe capitole și titluri, în conformitate cu prevederile art.49 alin.(5) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

� Dispoziția Primarului Comunei Domnești nr.328/19.09.2016 privind efectuarea unor virări 
de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, fără modificarea valorilor bugetate 
imițial pe capitole și titluri, în conformitate cu prevederile art.49 alin.(5) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

� OG nr.14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016; 
� Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016; 
� 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. Adăugarea sumei de 186.000 lei, la capitolul 11.02.02 – Sume defalcate din TVA pentru 

finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, ca urmare a Adresa 
DGRFPMB nr.77560/05.09.2016 (înregistrată la noi sub nr.13662/06.09.2016), prin care 
se comunică suplimentarea cotelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate, repartizate  Comunei Baloteşti, cu suma de 186.000 lei, în vederea plăţii 
sumelor prevăzute de Legea nr.85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite 
personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 
2011 şi a restanţelor aferente ce trebuiau plătite până la data de 31.12.2015, pentru 
personalul din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, menţionată în antet. 

II.  Adăugarea sumei de 7.809 lei, la capitolul 43.02.30 – Sume primite de la bugetul 
judeţului pentru plata drepturilor de care beneficiază copii cu cerinţe educaţionale 
speciale integraţi în învăţământul de masă, ce urmează a fi încasată de la CJI şi acordată 
unui nr. de 3 elevi cu cerinţe educaţionale speciale din cadrul Şcolii Gimnaziale 
”Gheorghe Corneliu” Domneşti, cu titlu de alocaţie de hrană și alte drepturi, conform 
Adresei Consiliului Judeţean Ilfov (CJI) nr.12556/17.08.2016 (primită pe fax în data de 
17.08.2016), menţionată în antet. 

III.  Suplimentarea capitolului 43.02.34 – Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanţarea 
lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului naţional de cadastru şi 
carte funciară, cu suma de 8.400 lei, conform Contractul de finanţare 
nr.14988C/19.08.2016 (înregistrat la noi sub nr.12658/19.08.2016) încheiat cu Oficiul de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov (OCPI Ilfov), modificat prin Actul adițional nr.1, 
înregistrat la OCPI Ilfov sub nr. 16241C/09.09.2016 (înregistrat la noi sub 
nr.13889/09.09.2016), menţionate în antet. 

IV.  Modificări asupra diferitelor capitole de venituri, ca urmare a corelării gradului de 
încasare cu prevederile bugetare estimate în cadrul bugetului iniţial, fără a rezulta vreo 
influenţă asupra totalului veniturilor bugetului. 
 

B. La capitolul de CHELTUIELI, dup ă clasificaţia economică (la nivel de 
Titlu/Articol/Alineat): 
1) Majorarea prevederilor Titlului I – Cheltuieli de personal, cu suma de 186.000 lei, ca 

rezultat al următoarelor modificări: 
a) 186.000 lei – majorarea prevederilor Titlului I – Cheltuieli de personal, din 

cadrul capitolului 65.02 – Învăţământ, în vederea acoperirii cheltuielilor 
reprezentând drepturi salariale câştigate prin hotărâri judecătoreşti, conform 
DGRFPMB nr.77560/05.09.2016 (înregistrată la noi sub 
nr.13662/06.09.2016), prin care ni se comunică prevederile Deciziei 



DGRFPMB nr.1650/13.08.2015, respectiv majorarea cu 186.000 lei a 
sumelor defalcate din TVA (cod bugetar 11.02.02) pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate, alocată UAT Com.Ciorogîrla, în vederea plăţii 
sumelor prevăzute prin hotărârile judecătoreşti din unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat, menţionată în antet. 

b) 47.600 lei – diminuarea prevederilor Titlului I – Cheltuieli de personal,  din 
cadrul capitolului  51.02 – Autorităţi executive conform HCL 
nr.94/31.08.2016 privind aprobarea Organigramei și a Ștatului de funcții 
aferente aparatului de specialitate al primarului comunei Domnești, care 
prevede unele reorganizări de funcții în cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, precum și înființarea unui compartiment nou, Compartiment 
monitorizare unități de învățământ, având un număr de 15 posturi, personal 
contractual, menţionată în antet; 

c) 47.600 lei – suplimentarea prevederilor Titlului I – Cheltuieli de personal în 
cadrul capitolului  65.02 – Învăţământ, din veniturile bugetului local, 
conform HCL nr.94/31.08.2016 privind aprobarea Organigramei și a 
Ștatului de funcții aferente aparatului de specialitate al primarului comunei 
Domnești, care prevede unele reorganizări de funcții în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, precum și înfiin țarea unui compartiment nou, 
Compartiment monitorizare unități de învățământ, având un număr de 15 
posturi, personal contractual, menţionată în antet.  

2) Suplimentarea Titlului II – Bunuri şi servicii cu suma de 616.961 lei, ca rezultat al 
următoarelor modificări: 

a) 29.349 lei – diminuarea cheltuielilor Titlului II – Bunuri şi servicii aferente 
capitolului 51.02.01 – Autorităţi executive şi legislative, ca urmare a 
redimensionării unor cheltuieli. 

b) 4.950 lei – diminuarea cheltuielilor Titlului II – Bunuri şi servicii aferente 
capitolului 54.02.10 – Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor, ca 
urmare a redimensionării unor cheltuieli. 

c) 7.000 lei – diminuarea cheltuielilor Titlului II – Bunuri şi servicii aferente 
capitolului 54.02.50 – Alte servicii publice generale, ca urmare a redimensionării 
unor cheltuieli. 

d) 18.000 lei – majorarea cheltuielilor Titlului II – Bunuri şi servicii aferente 
capitolului 61.02.05 – Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie 
civila nonmilitara), în vederea acoperirii tuturor cheltuielilor previzionate pentru 
trimestrul IV. 

e) 70.760 lei – majorarea cheltuielilor Titlului II – Bunuri şi servicii aferente 
capitolului 65.02.03 – Învăţământ preşcolar şi primar, în vederea acoperirii 
tuturor cheltuielilor previzionate pentru trimestrul IV.  

f) 103.000 lei – diminuarea cheltuielilor Titlului II – Bunuri şi servicii aferente 
capitolului 67.02 – Cultură, recreere, religie, ca urmare a redimensionării unor 
cheltuieli. 

g) 2.100 lei – majorarea cheltuielilor Titlului II – Bunuri şi servicii aferente 
capitolului 68.02.05 – Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati, în vederea 
acoperirii tuturor cheltuielilor previzionate pentru trimestrul IV. 

h) 162.000 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. 

i) 10.000 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. 

j) 498.400 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) Diminuarea Titlului IX – Asistenţă socială, cu suma totală de 78.191 lei, ca rezultat al 

următoarelor modificări: 
a) 7.809 lei – majorarea prevederilor Titlului IX – Asistenţă socială, în cadrul 

capitolului 65.02.03  – Învăţământ preșcolar și primar, prin cuprinderea în bugetul 
de venituri şi cheltuieli a sumelor reprezentând alocaţia de hrană ce urmează a fi 
acordată unui nr. de 3 elevi cu cerinţe educaţionale speciale din cadrul Şcolii 
Gimnaziale ”Gheorghe Corneliu” Domneşti, cu titlu de alocaţie de hrană și alte 
drepturi, conform Adresei Consiliului Judeţean Ilfov (CJI) nr.12556/17.08.2016 
(primită pe fax în data de 17.08.2016), menţionată în antet; 

b) 86.000 lei – diminuarea prevederilor Titlului IX – Asistenţă socială, în cadrul 
capitolului 68.02.50 – Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenţei sociale, 
ca urmare a efectuării de economii și a revizuirii prevederilor inițiale privind 
cheltuielile ocazinate de acordarea pachetelor sociale. 
 

4) Diminuarea Titlului XI – Cheltuieli de capital (Active nefinanciare) cu suma de 522.561 
lei, ca rezultat al următoarelor modificări: 

a) Adăugarea în Lista de investiţii a unor obiective de investiţii, în valoare totală de 
2.311.346 lei, după cum urmează: 
� „Lucrari de consolidare "Constructie - local Scoala nr.283 cu clasele I-IV - 

Tribunal"” , în cadrul capitolului 51.02.01 – Autorităţi executive şi legislative, 
cu valoarea bugetată pentru anul 2016 în sumă de 20.000 lei; 

� „Licente operare PC”, în cadrul cap. 51.02.01 – Autorităţi executive şi 
legislative, în valoare de 13.600 lei; 

� „Sisteme de calcul”, în cadrul cap. 51.02.01 – Autorităţi executive şi 
legislative, în valoare de 15.000 lei; 

� „Instalare fibra optica in canalizatie si refacere legatura in dispeceratul de 
supraveghere video”, în cadrul cap. 61.02.05 – Protectie civila si protectie 
contra incendiilor (protectie civila nonmilitara), în valoare de 40.000 lei; 

� „Studiu  de fezabilitate- Extindere sistem monitorizare video”, în cadrul cap. 
61.02.05 – Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila 
nonmilitara), în valoare de 20.000 lei; 

� „Echipamente de climatizare”, în cadrul cap. 65.02.03 – Învăţământ preşcolar 
şi primar, în valoare de 2.500 lei; 

� „Expertiza tehnica Cladire vestiare Scoala Gheorghe Corneliu”, în cadrul 
cap. 65.02.03 – Învăţământ preşcolar şi primar, în valoare de 8.000 lei; 

� “Foraj alimentare cu apa instalatii tehnice Camin cultural Teghes”, în cadrul 
capitolului 67.02.03 – Servicii culturale, în valoare de 840 lei, în vederea 
lichidării unui rest de plată din anul anterior; 

� „Studiu pentru eficientizare a consumului energetic” , în cadrul cap. 70.02.06 
– Iluminat public si electrificari rurale, în valoare de 45.000 lei; 

� „Extindere retea gaze naturale str. Zori de zi”, în cadrul capitolului 70.02.07 
– Alimentare cu gaze naturale in localitati, în valoare de 27.810 lei; 

� „Extindere retea gaze naturale str.Campul cu Flori”, în cadrul capitolului 
70.02.07 – Alimentare cu gaze naturale in localitati, în valoare de 62.706 lei; 

� „Extindere retea gaze naturale Str. Martisor”, în cadrul capitolului 70.02.07 – 
Alimentare cu gaze naturale in localitati, în valoare de 114.876 lei; 

� „Extindere retea gaze naturale Str. Calugareni”, în cadrul capitolului 
70.02.07 – Alimentare cu gaze naturale in localitati, în valoare de 80.616 lei; 

� „Extindere retea gaze naturale Str. Romancierilor”, în cadrul capitolului 
70.02.07 – Alimentare cu gaze naturale in localitati, în valoare de 79.890 lei;  

� „Extindere retea gaze naturale Str. Spicului”, în cadrul capitolului 70.02.07 – 
Alimentare cu gaze naturale in localitati, în valoare de 50.928 lei; 



� „Extindere retea gaze naturale Str. Pietrariei”, în cadrul capitolului 70.02.07 
– Alimentare cu gaze naturale in localitati, în valoare de 29.580 lei; 

� „Amenajare trotuare, piste de biciclete, accese la proprietati si elemente de 
asigurare a scurgerii apelor pe Str. Ciutaci - tronson I- Sos.Al.I.Cuza - Str. 
Occidentului, comuna Domnesti, judetul Ilfov”, în cadrul capitolului 84.02.03 
– Transport rutier, cu valoarea bugetată pentru anul 2016 în sumă de 700.000 
lei; 

� „Amenajare trotuare, piste de biciclete, accese la proprietati si elemente de 
asigurare a scurgerii apelor pe Str. Ciutaci - tronson II- Str. Occidentului-Str. 
Foisorului, comuna Domnesti, judetul Ilfov”, în cadrul capitolului 84.02.03 – 
Transport rutier, cu valoarea bugetată pentru anul 2016 în sumă de 900.000 
lei; 

�  „Intocmire  SF+PT+DDE+CS  pentru obiectivele de investitii: «Amenajare 
trotuare, piste de biciclete, accese la proprietati si elemente de asigurare a 
scurgerii apelor pe Str. Ciutaci (tronson I) Sos.Al.I.Cuza - Str. Occidentului, 
comuna Domnesti, judetul Ilfov" si "Amenajare trotuare, piste de biciclete, 
accese la proprietati si elemente de asigurare a scurgerii apelor pe Str. 
Ciutaci - tronson II- Str. Occidentului-Str. Foisorului, comuna Domnesti, 
judetul Ilfov»”, în cadrul cap. 84.02.03 – Transport rutier, în valoare de 
100.000 lei. 

b) Majorarea sumelor alocate pentru unele obiective de investiţii, în valoare totală de 
13.363 lei, după cum urmează: 
� „Extindere sistem de monitorizare video in comuna Domnesti”, în cadrul 

capitolului 61.02.05 – Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie 
civila nonmilitara), cu suma de 2.500 lei, ca urmare a revizuirii sumelor 
rămase de plătin în anul curent; 

� „Reactualizare PT+DE+CS Amenajare parc si loc de joaca  in satul Teghes, 
comuna Domnesti”, în cadrul capitolului 67.02.05 – Servicii recreative si 
sportive, cu suma de 200 lei; 

� „Intocmire  SF+ PT+CS pentru obiectivele de investitii:  "Extindere retea 
iluminat public Str. Zori de Zi, Calugareni, Spicului, Romancierilor, Campul 
cu Flori, Intr. Apusului, Fortului ( tronsonul cuprins intre UM si Str. 
Garoafelor), str. Bucegi”, în cadrul capitolului 70.02.06 – Iluminat public si 
electrificari rurale, cu suma de 4.800 lei; 

�  „Intocmire  SF+ PT+DE+CS pentru obiectivele de investitii:  Str. Ciutaci 
(tronson Str.Foisorului-Str.Tudor Vladimirescu) si str. Valea Prahovei”, în 
cadrul capitolului 84.02.03 – Transport rutier, cu suma de 242 lei; 

� „Intocmire  SF+ PT+DE+CS pentru obiectivele de investitii:  "Modernizare 
sistem rutier  Str.Ciutaci tronson Str.Occidentului si Foisorului"si 
"Modernizare sistem rutier strazi Satul Teghes", în cadrul capitolului 84.02.03 
– Transport rutier, cu suma de 2.800 lei; 

� „Intocmire expertiza tehnica pentru strazile: Duculescu, Occidentului, 
Ghioceilor, Ciutaci, Morii”, în cadrul capitolului 84.02.03 – Transport rutier, 
cu suma de 221 lei; 

� „Intocmire  SF+ PT+DE+CS pentru obiectivul de investitii: «Modernizare 
sistem rutier  Str.Bubica, intr. Bubica, Intr. Floare de Colt si Str. Branduselor 
(tronson Str.George Cosbuc- limita proprietati)»", în cadrul capitolului 
84.02.03 – Transport rutier, cu suma de 2.600 lei; 

c) Diminuarea valorilor bugetate pe anul 2016 pentru unele obiective de investiţii, în 
sumă de 2.764.270 lei, după cum urmează: 
� „Server” , cu suma de 1.440 lei, în cadrul capitolului 51.02.01 – Autorităţi 

executive şi legislative, ca urmare a efectuării unor economii față de valoarea 
estimată; 



� „Amenajare spatii verzi Str. Cartierul Nou”, cu suma de 850 lei, în cadrul 
capitolului 67.02.05 – Servicii recreative si sportive, ca urmare a efectuării 
unor economii față de valoarea estimată; 

� „Baza sportiva multifunctionala tip.II”, cu suma de 1.150 lei, în cadrul 
capitolului 67.02.05 – Servicii recreative si sportive, ca urmare a efectuării 
unor economii față de valoarea estimată; 

�  „Modernizare sistem rutier Str. Ciutaci (tronson Str.Foisorului-
Str.Occidentului)  si Str. Ciocarliei”, cu suma de 2.662.225 lei, în cadrul 
capitolului 84.02.03 – Transport rutier, prin decalarea realizării acesteia în 
anul 2017; 

�  „Modernizare sistem rutier Str. Bubica, Intr. Floare de Colt, Str. Branduselor 
- tronson II, comuna Domnesti, judetul Ilfov”, cu suma de 51.185 lei, în cadrul 
capitolului 84.02.03 – Transport rutier, ca urmare a efectuării unor economii 
față de valoarea estimată; 

� „Modernizare sistem rutier  Str.Morii”, cu suma de 45.000 lei, în cadrul 
capitolului 84.02.03 – Transport rutier, ca urmare a efectuării unor economii 
față de valoarea estimată; 

� „Intocmire  SF+ PT+DE+CS pentru obiectivul de investitii: «Modernizare 
sistem rutier Str. George Cosbuc -tronson Str. Floare de Colt-Str.Tudor 
Vladimirescu»”, cu suma de 590 lei, în cadrul capitolului 84.02.03 – 
Transport rutier, ca urmare a efectuării unor economii față de valoarea 
estimată; 

� „Intocmire  SF+ PT+DE+CS pentru obiectivele de investitii: «Modernizare 
sistem rutier Str. Ciocarliei" si "Modernizare sistem rutier Intr. Morii»”, cu 
suma de 820 lei, în cadrul capitolului 84.02.03 – Transport rutier, ca urmare a 
efectuării unor economii față de valoarea estimată; 

� „Intocmire  SF+ PT+DE+CS pentru obiectivul de investitii: «Modernizare 
sistem rutier  Str. Radului, Str. Crengutei, Str. Frumoasa, Intr. Frumoasa, Str. 
Mimozei si Str. Fortului»”, cu suma de 1.010 lei, în cadrul capitolului 
84.02.03 – Transport rutier, ca urmare a efectuării unor economii față de 
valoarea estimată; 

d) Eliminarea din Lista de investiţii a unor obiective de investiţii, în valoare totală de 
83.000 lei, după cum urmează: 
� „Instalatie sonorizare Camin Cultural Teghes”, în cadrul capitolului 67.02.03 

– Servicii culturale, în valoare de 30.000 lei, ca urmare a încadrării acestuia la 
Titlul 20 – Bunuri și servicii; 

� „Extindere retele electrice si realizare puncte trafo”,  din cadrul capitolului 
70.02.06 – Iluminat public si electrificari rurale, în valoare de 30.000 lei, ca 
urmare a introducerii unor noi obiective de investiții specifice; 

� „Extindere retele gaze naturale”, din cadrul capitolului 70.02.07 – Alimentare 
cu gaze naturale in localitati, în valoare de 20.000 lei, ca urmare a introducerii 
unor noi obiective de investiții specifice; 

� „Intocmire SF pentru obiectivul de investitii "Extindere retea canalizare 
menajera Str. Transilvaniei si Str. Dambovitei (pana la intersectia cu str. 
Poiana Florilor)”,  din cadrul capitolului 74.02.06 – Canalizarea si tratarea 
apelor reziduale, în valoare de 3.000 lei, ca urmare a efectuării acestuia de 
către SC Apa Canal Ilfov SA.. 

 

Ca urmare a influenţelor asupra Capitolului de CHELTUIELI , prezentate mai sus la 
punctele B.1)-B.4), a rezultat o majorare totală de 202.209 lei a valorii bugetate anterior, 
distribuită asupra celor două secţiuni astfel: 

�  724.770 lei majorare a cheluielilor din Secţiunea Funcţionare; 
�  522.561 lei diminuare a cheluielilor din Secţiunea Dezvoltare.  

 



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 29.461.539 
lei (compus din: Buget Local 19.259.330 lei şi Excedent din anii anteriori 10.000.000 
lei), atât pe venituri cât şi pe cheltuieli, din care 14.512.244 lei Secţiunea de 
funcţionare şi 14.949.295 lei Secţiunea de dezvoltare – Anexa nr.1. 

2. Lista de investiţii, din bugetul local, pentru anul 2016, în sumă de 14.949.295 lei, 
aferente Titlului XI – Cheltuieli de capital – Anexa nr.2. 

3. Adresa Consiliului Judeţean Ilfov (CJI) nr.12556/17.08.2016 (primită pe fax în 
data de 17.08.2016), privind suma de 7.809 lei, ce urmează a fi încasată de la CJI şi 
acordată unui nr. de 3 elevi cu cerinţe educaţionale speciale din cadrul Şcolii 
Gimnaziale ”Gheorghe Corneliu” Domneşti, cu titlu de alocaţie de hrană și alte 
drepturi, conform prevederilor HG nr.423/2016 privind repartizarea pe judeţe a 
sumelor aprobate prin lege pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu 
cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, precum şi 
metodologia de alocare a acestor sume unităţilor de învăţământ de masă, pentru anul 
2016 – Anexa nr.3. 

4. Adresa DGRFPMB nr.77560/05.09.2016 (înregistrată la noi sub 
nr.13662/06.09.2016), prin care ni se comunică prevederile Deciziei DGRFPMB 
nr.4825/02.09.2016, respectiv majorarea cu 186.000 lei a sumelor defalcate din TVA 
(cod bugetar 11.02.02) pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate, alocată UAT 
Com. Domneşti, în vederea plăţii sumelor prevăzute de Legea nr.85/2016 privind 
plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat 
pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011 şi a restanţelor aferente ce trebuiau 
plătite până la data de 31.12.2015, pentru personalul din unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat – Anexa nr.4. 

5. Contractul de finanţare nr.14988C/19.08.2016 (înregistrat la noi sub 
nr.12658/19.08.2016) încheiat cu Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov 
(OCPI Ilfov), pentru finanţarea lucrărilor cadasatrale în cadrul Programului naţional 
de cadastru şi carte funciară, modificat prin Actul adițional nr.1, înregistrat la 
OCPI Ilfov sub nr. 16241C/09.09.2016 (înregistrat la noi sub nr.13889/09.09.2016), 
în sumă de 8.400 lei pentru anul 2016 – Anexa nr.5. 

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

de hotărâre pentru rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al anului 2016, în sensul 
majorării acestuia cu suma 202.209 lei, respectiv de la suma de 29.259.330 lei (compus din: 
Buget Local 19.259.330 lei şi Excedent din anii anteriori 10.000.000 lei) la suma de 29.461.539 
lei (compus din: Buget Local 19.461.539 lei şi Excedent din anii anteriori 10.000.000 lei), atât la 
partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, potrivit Anexei 1 – Buget rectificat si Anexei 2 
– Lista de investiții, care fac parte integranta din prezenta hotărâre. 
 
 

Compartiment financiar-contabil, 
Referent sup. Serban Cornelia 

 


