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HOTĂRÂRE
privind prima rectificare a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli

al Comunei Domneşti pentru anul 2016

Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţă ordinară de lucru

Având în vedere:
∑ Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei Domnești;
∑ Raportul compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al primarului;
∑ Expunerea de motive a 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 special 
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 capitol 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 capitol 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.

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    
ȘTEFAN COSTEL

CONTRASEMNEAZĂ,
pentru legalitate

/Secretarul Comunei Domnești
ZANFIR MARIA

Nr. 118
Adoptată în şedinţa ordinară din 04.10.2016
Cu un nr. de 14 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 voturi „se abține”
Din nr. total de 14 consilieri prezenţi
Aflaţi în exerciţiu 15 consilieri


