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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind a III-a rectificare a Bugetului de Venituri  şi Cheltuieli 

al Comunei Domneşti pentru anul 2017 
 
 

Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţă de lucru 
 
Având în vedere: 

• Raportul compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al primarului; 
• Expunerea de motive a Primarului Comunei Domneşti; 
• Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domneşti; 
• Adresa DGRFPMB nr. 92154/05.12.2017, prin care ni se comunică prevederile Deciziei 

DGRFPMB nr. 5961/05.12.2017, respectiv diminuarea cu 90.000 lei a sumelor defalcate din 
TVA (cod bugetar 11.02.02) pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate, alocată UAT Com. 
Domneşti, alocată finanţării de bază a unităţilor de învăţământ, repartizată astfel: 200.000 lei 
diminuare a finanţării destinată salariilor, sporurilor şi contribuţiilor aferente acestora, 
respectiv 110.000 lei majorare a finanţării destinată plăţii obligaţiilor prevăzute în hotărârile 
judecătoreşti); 

• Adresa DGRFPMB nr. 92292/05.12.2017, prin care ni se comunică prevederile Deciziei 
DGRFPMB nr. 5956/04.12.2017, respectiv majorarea cotelor defalcate din impozitul pe venit 
(cap.04.02.04) cu suma de 333.000 lei pentru echilibrarea bugetului; 

• Extrasul de cont de la Trezorerie (pentru contul 37.05.00 – Alte transferuri) din data de 
24.11.2017 în care se regăseşte suma de 250.000 lei încasată de la Consiliul Judeţean Ilfov, în 
vederea acoperirii cheltuielilor cu obiectivul de investiţii Gradiniţă cu Program Prelungit 
Domneşti; 

• OUG nr. 83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017; 
• Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017; 
• 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 III-a rectificare a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Comunei 

Domneşti pentru anul 2017, în sumă totală de 31.250.460 lei, atât pe partea de venituri cât şi pe 
partea de cheltuieli (din care 16.705.233 lei pentru Secţiunea de Funcţionare, respectiv 14.545.227 
lei pentru Secţiunea de Dezvoltare si a Listei de Investitii 2017, conform Anexelor care fac parte 
integranta din prezenta hotărâre. 

 

Art.2  Primarul Comunei Domneşti prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 

Art.3 Comunicarea și aducerea la cunoștință publică, se vor face conform competențelor 
prin grija Secretarului UATC Domnești. 

 
 

 
Ini ţiator,  
Primar 

Ghiță Ioan-Adrian 
 
 
 
 



                                                                                                    

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea celei de a III-a rectificări a Bugetului 

de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Domneşti pentru anul 2017 
 
     

Având în vedere: 
- Raportul compartimentului financiar-contabil din aparatul de 

specialitate al primarului; 
- Adresa DGRFPMB nr. 92154/05.12.2017, prin care ni se comunică 

prevederile Deciziei DGRFPMB nr. 5961/05.12.2017, respectiv 
diminuarea cu 90.000 lei a sumelor defalcate din TVA (cod bugetar 
11.02.02) pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate, alocată UAT 
Com. Domneşti, alocată finanţării de bază a unităţilor de învăţământ, 
repartizată astfel: 200.000 lei diminuare a finanţării destinată salariilor, 
sporurilor şi contribuţiilor aferente acestora, respectiv 110.000 lei 
majorare a finanţării destinată plăţii obligaţiilor prevăzute în hotărârile 
judecătoreşti); 

- Adresa DGRFPMB nr. 92292/05.12.2017, prin care ni se comunică 
prevederile Deciziei DGRFPMB nr. 5956/04.12.2017, respectiv 
majorarea cotelor defalcate din impozitul pe venit (cap.04.02.04) cu 
suma de 333.000 lei pentru echilibrarea bugetului; 

- Extrasul de cont de la Trezorerie (pentru contul 37.05.00 – Alte 
transferuri) din data de 24.11.2017 în care se regăseşte suma de 250.000 
lei încasată de la Consiliul Judeţean Ilfov, în vederea acoperirii 
cheltuielilor cu obiectivul de investiţii Gradiniţă cu Program Prelungit 
Domneşti; 

- OUG nr. 83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 
2017; 

- Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017; 
- 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), art. 45 alin. (1) şi (2) şi art. 115 alin. 
(1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 
 
 
 
 



 
 

urmare celor de mai sus, vă supun spre dezbatere si aprobare următorul 
PROIECT DE HOTĂRÂRE: 

 
1.  Se aprobă a III-a rectificare a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al 

Comunei Domneşti pentru anul 2017, în sumă totală de 31.250.460 lei, 
atât pe partea de venituri cât şi pe partea de cheltuieli (din care 
16.705.233 lei pentru Secţiunea de Funcţionare, respectiv 14.545.227 lei 
pentru Secţiunea de Dezvoltare si a Listei de Investitii 2017, conform 
Anexelor care fac parte integranta din prezenta hotărâre. 

 
 
 

Iniţiator, 
PRIMAR 

GHIȚĂ IOAN-ADRIAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAPORTUL 
Compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al 

Primarului Comunei Domneşti privind a treia rectificare a Bugetului 
de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Domneşti pentru anul 2017 

 
 
 Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 
Având în vedere: 
 

� Adresa DGRFPMB nr.92154/05.12.2017, prin care ni se comunică prevederile Deciziei 
DGRFPMB nr.5961/05.12.2017, respectiv diminuarea cu 90.000 lei a sumelor defalcate din 
TVA (cod bugetar 11.02.02) pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate, alocată UAT 
Com. Domneşti, alocată finanţării de bază a unităţilor de învăţământ, repartizată astfel: 
200.000 lei diminuare a finanţării destinată salariilor, sporurilor şi contribuţiilor aferente 
acestora, respectiv 110.000 lei majorare a finanţării destinată plăţii obligaţiilor prevăzute în 
hotărârile judecătoreşti); 

� Adresa DGRFPMB nr.92292/05.12.2017, prin care ni se comunică prevederile Deciziei 
DGRFPMB nr.5956/04.12.2017, respectiv majorarea cotelor defalcate din impozitul pe venit 
(cap.04.02.04) cu suma de 333.000 lei pentru echilibrarea bugetului; 

� Extrasul de cont de la Trezorerie (pentru contul 37.05.00 – Alte transferuri), din data de 
24.11.2017, în care se regăseşte suma de 250.000 lei încasată de la Consiliul Judeţean Ilfov, în 
vederea acoperirii cheltuielilor cu obiectivul de investiţii Gradiniţă cu program prelungit 
Domneşti; 

� OUG nr.83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017; 
� Legea nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017; 
� Prevederile art.19 alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
 
 
se propune a se efectua următoarele rectificări în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli 

(,,BVC”) al Comunei Domneşti: 
 
 
A. La capitolul de VENITURI: 

I. Diminuarea cu suma de 90.000 lei, la capitolul 11.02.02 – Sume defalcate din TVA pentru 
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, ca urmare a Adresei DGRFPMB 
nr.92154/05.12.2017, prin care ni se comunică prevederile Deciziei DGRFPMB 
nr.5961/05.12.2017, respectiv diminuarea cu 90.000 lei a sumelor defalcate din TVA (cod 
bugetar 11.02.02) pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate, alocată UAT Com. 
Domneşti, alocată finanţării de bază a unităţilor de învăţământ, repartizată astfel: 200.000 
lei diminuare a finanţării destinată salariilor, sporurilor şi contribuţiilor aferente acestora, 
respectiv 110.000 lei majorare a finanţării destinată plăţii obligaţiilor prevăzute în 
hotărârile judecătoreşti), menţionată în antet. 

II. Suplimentarea sumelor prevăzute la capitolul 04.02.04 – Sume alocate din cotele defalcate din 
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, cu suma de 333.000 lei, ca urmare a 
Adresei DGRFPMB nr.92292/05.12.2017, prin care ni se comunică prevederile Deciziei 
DGRFPMB nr.5956/04.12.2017, menţionată în antet. 

III. Suplimentarea sumelor prevăzute la capitolul 37.50.00 – Alte transferuri voluntare, cu suma 
de 250.000 lei, ca urmare a încasării transferului de la Consiliul Judeţean Ilfov, în vederea 
acoperirii cheltuielilor cu obiectivul de investiţii Gradiniţă cu program prelungit 
Domneşti, conform Extrasului de cont de la Trezorerie (pentru contul 37.05.00 – Alte 
transferuri), din data de 24.11.2017, menţionat în antet. 



 
B. La capitolul de CHELTUIELI, după clasificaţia economică (la nivel de 

Titlu/Articol/Alineat): 

1) Diminuarea Titlului I – Cheltuieli de personal cu suma de 90.000 lei, în cadrul capitolului 
65.02 – Învăţământ, ca urmare a Adresei DGRFPMB nr.92154/05.12.2017, prin care ni se 
comunică prevederile Deciziei DGRFPMB nr.5961/05.12.2017, respectiv diminuarea cu 
90.000 lei a sumelor defalcate din TVA (cod bugetar 11.02.02) pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate, alocată UAT Com. Domneşti, alocată finanţării de bază a 
unităţilor de învăţământ, repartizată astfel: 200.000 lei diminuare a finanţării destinată 
salariilor, sporurilor şi contribuţiilor aferente acestora, respectiv 110.000 lei majorare a 
finanţării destinată plăţii obligaţiilor prevăzute în hotărârile judecătoreşti), menţionată în 
antet.   

 
2) Suplimentarea Titlului II – Bunuri şi servicii cu suma de 166.900 lei, ca rezultat al 

următoarelor modificări: 
a) 40.200 lei – majorarea cheltuielilor Titlului II – Bunuri şi servicii aferente capitolului 

51.02 – Autorităţi executive şi legislative, în vederea acoperirii tuturor cheltuielilor 
trebuie plătite efectiv în ultima lună din trim. IV. 

b) 30.000 lei – majorarea cheltuielilor Titlului II – Bunuri şi servicii aferente capitolului 
61.02 – Ordine publică şi siguranţă naţională, în vederea acoperirii tuturor cheltuielilor 
trebuie plătite efectiv în ultima lună din trim. IV. 

c) 58.500 lei – majorarea cheltuielilor Titlului II – Bunuri şi servicii aferente capitolului 
65.02 – Învăţământ, în vederea acoperirii tuturor cheltuielilor trebuie plătite efectiv 
în ultima lună din trim. IV. 

d) 11.200 lei – majorarea cheltuielilor Titlului II – Bunuri şi servicii aferente capitolului 
67.02 – Cultură, recreere, religie, în vederea acoperirii tuturor cheltuielilor trebuie 
plătite efectiv în ultima lună din trim. IV. 

e) 10.000 lei – majorarea cheltuielilor Titlului II – Bunuri şi servicii aferente capitolului 
68.02 – Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati, în vederea acoperirii tuturor 
cheltuielilor trebuie plătite efectiv în ultima lună din trim. IV. 

f) 17.000 lei – majorarea cheltuielilor Titlului II – Bunuri şi servicii aferente capitolului 
70.02.06 – Iluminat public si electrificari rurale, în vederea acoperirii tuturor 
cheltuielilor trebuie plătite efectiv în ultima lună din trim. IV. 
 

3) Majorarea Titlului XI – Cheltuieli de capital (Active nefinanciare) cu suma de 250.000 lei, 
ca rezultat al următoarelor modificări: adăugarea unor obiective noi de investiţii; 
majorarea valorilor aferente unor obiective de investiţii, conform Listei de investiţii 
ataşată. 

 
Ca urmare a influenţelor asupra Capitolului de CHELTUIELI, prezentate mai sus la punctele 

B.1)-B.3), a rezultat o majorare totală de 493.000 lei a valorii bugetate anterior, distribuită asupra 
celor două secţiuni astfel: 

� 76.900 lei majorare a cheluielilor din Secţiunea Funcţionare; 
� 416.100 lei majorare a cheluielilor din Secţiunea Dezvoltare.  

 
 

Faţă de cele arătate mai sus rog Primarul Comunei Domneşti să iniţieze un proiect de 
hotărâre pentru rectificarea bugetului local pe anul 2017, în sensul majorării acestuia cu suma 
493.000 lei, respectiv de la suma de 30.757.460 lei (compus din: Buget Local 20.457.460 lei şi 
Excedent din anii anteriori 10.300.000 lei) la suma de 31.250.460 lei (compus din: Buget Local 
20.950.460 lei şi Excedent din anii anteriori 10.300.000 lei), atât la partea de venituri cât şi la 
partea de cheltuieli. 

 



În conformitate cu cele menţionate mai sus, am ataşat la prezentul raport următoarele 
documente: 

1. Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2017, în valoare totală de 31.250.460 lei 
(compus din: Buget Local 20.950.460 lei şi Excedent din anii anteriori 10.300.000 lei), 
atât pe venituri cât şi pe cheltuieli, din care 16.705.233 lei Secţiunea de funcţionare şi 
14.545.227 lei Secţiunea de dezvoltare – Anexa nr.1. 

2. Lista de investiţii, din bugetul local, pentru anul 2017, în sumă de 14.545.227 lei, 
aferente Titlului XI – Cheltuieli de capital – Anexa nr.2. 

3. Adresa DGRFPMB nr.92154/05.12.2017, prin care ni se comunică prevederile Deciziei 
DGRFPMB nr.5961/05.12.2017, respectiv diminuarea cu 90.000 lei a sumelor defalcate 
din TVA (cod bugetar 11.02.02) pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate, alocată 
UAT Com. Domneşti, alocată finanţării de bază a unităţilor de învăţământ, repartizată 
astfel: 200.000 lei diminuare a finanţării destinată salariilor, sporurilor şi contribuţiilor 
aferente acestora, respectiv 110.000 lei majorare a finanţării destinată plăţii obligaţiilor 
prevăzute în hotărârile judecătoreşti) – Anexa nr.3. 

4. Adresa DGRFPMB nr.92292/05.12.2017, prin care ni se comunică prevederile Deciziei 
DGRFPMB nr.5956/04.12.2017, respectiv majorarea cotelor defalcate din impozitul pe 
venit (cap.04.02.04) cu suma de 333.000 lei pentru echilibrarea bugetului – Anexa nr.4. 

5. Extrasul de cont de la Trezorerie (pentru contul 37.05.00 – Alte transferuri), din data 
de 24.11.2017, în care se regăseşte suma de 250.000 lei încasată de la Consiliul Judeţean 
Ilfov, în vederea acoperirii cheltuielilor cu obiectivul de investiţii Gradiniţă cu 
program prelungit Domneşti – Anexa nr.5. 

 
 

 
Compartiment financiar-contabil, 

 
 
 
 
 


