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HOTĂRÂRE 
privind a doua rectificare a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 

al Comunei Domneşti pentru anul 2016 
 

 

Consiliul Local al Comunei Domneşti judetul Ilfov 
 
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; 
 Decizia DGRFPMB nr.5339/04.11.2016 (înregistrată la noi sub 

nr.17179/09.11.2016), prin care ni se comunică diminuarea cu 156.600 lei a sumelor 

defalcate din TVA (cod bugetar 11.02.02) pentru finanţarea cheltuielilor 

descentralizate (cheltuielile de natură salarială pentru personalul din unităţile de 

învăţământ preuniversitar de stat), alocată UAT Comuna Domneşti; 
 Decizia DGRFPMB nr.5622/07.12.2016 (înregistrată la noi sub 

nr.18563/08.12.2016), prin care ni se comunică majorarea cu 87.000 lei a sumelor 
defalcate din TVA (cod bugetar 11.02.06) pentru echilibrarea bugetelor, alocată UAT 

Comuna Domneşti; 
 Decizia DGRFPMB nr.5624/07.12.2016 (înregistrată la noi sub 

nr.18585/08.12.2016), prin care ni se comunică majorarea cu 459.000 lei a cotelor 
defalcate din impozitul pe venit (cod bugetar 04.02.04) pentru echilibrarea bugetelor, 
alocată UAT Comuna Domneşti; 

 Decizia DGRFPMB nr.5626/08.12.2016 (înregistrată la noi sub 

nr.18652/09.12.2016), prin care ni se comunică majorarea cu 173.000 lei a sumelor 
defalcate din TVA (cod bugetar 11.02.02) pentru finanțarea cheltuielilor 

descentralizate, alocată UAT Comuna Domneşti, respectiv pentru acoperirea 

cheltuielilor cu drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicat și a 

indemnizațiilor persoanelor cu handicap; 
 Dispoziția Primarului Comunei Domnești nr. 400/17.11.2016 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. 411/25.11.2016 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.422/07.12.2016 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; 
 OUG nr.86/2016 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 a doua rectificare a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Comunei 

Domneşti pentru anul 2016, în sumă totală de 30.023.939 lei, atât pe partea de venituri cât 
şi pe partea de cheltuieli (din care 15.218.694 lei pentru Secţiunea de Funcţionare, respectiv 

14.805.245 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 
                                                                                                       COJOCARU BOGDAN-MARIUS 
 
 
Nr. ____ 
Adoptată în şedinţa ordinară din 13.12.2016 
Cu un nr. de ____ voturi „pentru”, _____ voturi „împotrivă”, _____ voturi „se abține” 
Din nr. total de ____ consilieri prezenţi 
Aflaţi în exerciţiu ____ consilieri    
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