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HOTĂRÂREA Nr. 42 
din 31 martie 2016 

 

privind aprobarea 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; 
• Adresa nr. 771/25.01.2016 a Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice 

Bucureşti, cuprinzând sumele repartizate Comunei Domneşti pentru anul 2016, 
şi anume: 3.130 mii lei – sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate; 2.117 mii lei – cota de 18,5% defalcată din impozitul pe venit; 
139 mii lei – sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului. 

• Adresa nr. 771/25.01.2016 a Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice 
Bucureşti, prin care se comunică valoarea cotelor defalcate din impozitul pe 
venit pentru echilibrarea bugetelor locale estimate pentru anii 2017-2019, 
repartizat Comunei Domneşti. 

• Adresa nr. 1166/03.02.2016 a Consiliului Judetean Directia Economica, prin 
care se comunică sumele defalcate din TVA  pentru echilibrarea bugetelor locale 
67 mii lei si cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 
locale 933 mii lei. 

• Adresa nr. 2675/03.03.2016 a Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice 
Bucureşti, prin care se comunică suplimentarea cotelor defalcate din TVA 
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate, repartizate  Comunei Domneşti, 
cu suma de 27,33 mii lei, în vederea acordării stimulentului educaţional, sub 
formă de tichete sociale; 

• Raportul compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al 
primarului privind propunerea 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. 

• Raportul compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al 
primarului privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Comunei 
Domneşti pentru anul 2016; 

• Raportul suplimentar al compartimentului financiar-contabil din aparatul de 
specialitate al primarului privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al 
Comunei Domneşti pentru anul 2016 (prin includerea cheltuielilor cu tichetele 
sociale pentru grădiniţă, respectiv a finanţării primite pentru acestea); 

• Raport-anexa al Primarului Comunei Domneşti urmare a dezbaterii publice si a 
propunerilor cetatenilor pentru  Proiectul de buget pe anul 2016; 

• Expunerea de motive a primarului; 



• Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 
Domneşti; 

• Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016; 
• prevederile Legii 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 Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Domneşti 
pentru anul 2016, în sumă totală de 29.259.033 lei, atât pe partea de venituri cât şi 
pe partea de cheltuieli (din care 13.787.474 lei pentru Secţiunea de Funcţionare, 
respectiv 15.471.856 lei pentru Secţiunea de Dezvoltare), împreună cu: Lista de 
investiţii, din bugetul local, pentru anul 2016, în sumă de 15.471.856 lei şi Situaţia 
numărului de posturi şi a cheltuielilor de personal cuprinse în bugetul anului 
2016, potrivit anexelor nr. 1, 2 şi 3 care fac parte din prezenta hotărâre. 

 
Art.2  – Primarul comunei Domneşti, prin aparatul de specialitate, vor aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 
 
                      Preşedinte de şedinţă,     
                          Năstase Mihalache           
                                                   
 
 
                                                                                                            Contrasemnează, 
                                                                                                                   /Secretar 
                                                                                                     Cojocaru Bogdan-Marius 
 
 
 
 
Nr. 42 
Adoptată în şedinţa ordinară din 31.03.2016 
Cu un nr. de __11__ voturi „pentru”, __0__ voturi „împotrivă”, __0__ voturi „se abține” 
Din nr. total de __11__ consilieri prezenţi 
Aflaţi în exerciţiu 14 consilieri    

 


