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                                                    HOTĂRÂRE 
privind a treia 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; 
 OP nr. 2540/22.12.2016 emis de Consiliul Judeţean Ilfov, în valoare de 1.000.000 lei, încasat de 

Comuna Domneşti în conformitate cu prevederile Contractului de asociere nr.11844/16.12.2010, 
modificat prin Actul adiţional nr.1677/2014, reprezentând o parte din contribuţia Consliliului Judeţean 

Ilfov la finanţarea obiectivului de investiţii „Grădiniţă cu program prelungit com. Domneşti”; 
 Hotărârea Consiliului Judeţean Ilfov nr. 151/29.11.2016, prin care s-a aprobat asocierea Consiliului 

Judeţean Ilfov (CJI) cu Comuna Domnești pentru realizarea obiectivului de investiţii „Modernizare 

sistem rutier Sos. Caragea Voda, Sos. Curtea Domneasca, Str. Transilvaniei, Str. Argesului, Str. 
Primaverii si Intr. Fagetului, comuna Domnesti, judetul Ilfov”, precum şi participarea CJI la finanţarea 

acestui obiectiv cu suma de 4.000.000 lei; 
 Dispoziția Primarului Comunei Domnești nr. 443/27.12.2016 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 treia rectificare a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Domneşti 

pentru anul 2016, în sumă totală de 31.023.939 lei, atât pe partea de venituri cât şi pe partea de cheltuieli 

(din care 15.218.694 lei pentru Secţiunea de Funcţionare, respectiv 15.805.245 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 de îndată din 30.12.2016 
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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