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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea activării sumei de 10.000.000 lei din Excedentul 

bugetului local al anului 2015 şi utilizarea acesteia în anul curent pentru 
finanţarea unor obiective de investiţii de la Secţiunea Dezvoltare 

 
 

 Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţa ordinară de lucru 
 
Având în vedere: 
• Raportul Compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al 

primarului; 
• Expunerea de motive a Primarului comunei Domnesti; 
• Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Domneşti; 
• 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 activarea unei sume de 10.000.000 lei din excedentul 
bugetului local al anului 2015 şi utilizarea acesteia în anul curent pentru finanţarea 
obiectivelor de investiţii de la Secţiunea Dezvoltare, conform Anexei care face parte 
integranta din prezenta hotărâre. 

Art.2  – Primarul comunei Domneşti, prin aparatul de specialitate, vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

INI ŢIATOR, 
PRIMAR 

BOȘCU NINEL CONSTANTIN 
 
 

 

                                                                               VIZAT DE LEGALITATE, 
                                                                                  /SECRETAR 

                                                                             COJOCARU BOGDAN-MARIUS 
 



 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de Hotărâre privind aprobarea activării sumei 
de 10.000.000 lei din Excedentul bugetului local al anului 2015 şi 

utilizarea acesteia în anul curent pentru finanţarea unor 
obiective de investiţii de la Secţiunea Dezvoltare 

 
  
 Doamnelor şi domnilor consilieri, 
 
Având în vedere: 

- raportul compartimentului financiar-contabil din aparatul de 
specialitate al primarului; 

- 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 activarea unei sume de 10.000.000 lei din excedentul 
bugetului local al anului 2015 şi utilizarea acesteia în anul curent 
pentru finanţarea obiectivelor de investiţii de la Secţiunea Dezvoltare, 
prezentate în Anexa la prezenta. 
 

� Primarul comunei Domneşti, prin aparatul de specialitate, vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

Iniţiator, 
PRIMAR 

BOŞCU NINEL CONSTANTIN 
 
 
 
 



 
RAPORTUL 

Compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al 
Primarului Comunei Domneşti privind aprobarea activării sumei 
de 10.000.000 lei din Excedentul bugetului local al anului 2015 şi 

utilizarea acesteia în anul curent pentru finanţarea unor 
obiective de investiţii de la Secţiunea Dezvoltare 

 
 

 Doamnelor şi domnilor consilieri, 
 

Având în vedere: 
� prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
 
se propune aprobarea activării unei sume de 10.000.000 lei din excedentul bugetului local al 

anului 2015 şi utilizarea acesteia în anul curent pentru finanţarea unor obiective de investiţii de la 
Secţiunea Dezvoltare. 

 
Menţionăm că pentru derularea cât mai urgentă a lucrărilor de investiţii în anul curent este 

necesar ca, atât în bugetul de venituri şi cheltuieli cât mai ales în conturile de disponibil deschise 
la trezorerie, să existe fonduri suficiente astfel încât orice solicitare de plată parţială sau totală a 
acestor investiţii prioritare să fie efectuată în timp util şi să nu genereze întârzieri sau decalări în 
graficele de realizare. 

 
Sinteza pe capitole de cheltuieli a obiectivelor de investiţii propuse a fi finanţate din 

excedentul bugetului local al anului 2015, se prezintă astfel:  
– lei –   

Denumire Obiectiv de investiţii 
Cap. 65.02 - 
Învăţământ 

Cap. 67.02 - 
Recreere 

Cap. 74.02 - 
Canalizare 

Cap. 84.02 - 
Străzi 

TOTAL 
FINANŢARE 
pe Obiective 

Gradinita cu program prelungit com. Domnesti 3.750.000    3.750.000 
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 

   1.480..000 1.480..000 

Modernizare sistem rutier  Str.Morii    545.000 545.000 
Modernizare sistem rutier si realizare retea canalizare pluviala Str.Ciutaci 
(tronson Str.Foisorului-Str.Tudor Vladimirescu) si str.Valea Prahovei 

  99.280 1.213.274 1.312.554 

Modernizare sistem rutier  Str. Bubica, Intr. Floare de Colt, Str. 
Branduselor - tronson II,comuna Domnesti, judetul Ilfov 

   501.185 501.185 

Modernizare sistem rutier srt.Radului, str. Crengutei, Str. Frumoasa, Intr. 
Frumoasa, Str. Mimozei si Str. Fortului 

   2.163.000 2.163.000 

Gradinita cu program prelungit com. Domnesti  248.261   248.261 
TOTAL FINAN ŢARE pe Capitole 3.750.000 248.261 99.280 5.902.459 10.000.000 

 
Faţă de cele prezentate mai sus, rog pe domnul Primar al comunei Domneşti să iniţieze un 

proiect de hotărâre privind aprobarea activării sumei de 10.000.000 lei din Excedentul anului 
2015 al bugetului local şi utilizarea acesteia în anul 2016 pentru finanţarea unor obiective de 
investiţii de la Secţiunea Dezvoltare. 

 
 

Compartiment financiar-contabil, 
Ref. Sup. Șerban Cornelia 



 


