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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind prima 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.71766/22.09.2017, prin care ni se comunică prevederile Deciziei 

DGRFPMB nr.5170/20.09.2017, respectiv majorarea cu 203.000 lei a sumelor defalcate din 
TVA (cod bugetar 11.02.02) pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate, alocată UAT Com. 
Domneşti, în vederea plăţii drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap şi a 
indemnizaţiilor, precum şi a stimulentelor educaţionale acordate copiilor din familii 
defavorizate în scopul stimulării participării în învăţământul preşcolar; 

• OUG nr.63/2017 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 prima rectificare a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Comunei 

Domneşti pentru anul 2017, în sumă totală de 30.957.460 lei, atât pe partea de venituri cât şi pe 
partea de cheltuieli (din care 17.031.833 lei pentru Secţiunea de Funcţionare, respectiv 13.925.627 
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  Primarul comunei Domneşti prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
 

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

 
 

 
Ini ţiator,  
Primar 

Ghiță Ioan Adrian 
 
 
 
 

                                                                                                    Avizat pentru legalitate, 
                                                                                                     Secretar   

                                                                                                     Drăgan Doina Florentina 
 
 



 
EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea primei rectificări a Bugetului 
de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Domneşti pentru anul 2017 

  
 Doamnelor şi domnilor consilieri, 
 
Având în vedere: 

- Raportul compartimentului financiar-contabil din aparatul de 
specialitate al primarului; 

- Adresa DGRFPMB nr.71766/22.09.2017, prin care ni se comunică 
prevederile Deciziei DGRFPMB nr.5170/20.09.2017, respectiv majorarea 
cu 203.000 lei a sumelor defalcate din TVA (cod bugetar 11.02.02) 
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate, alocată UAT Com. 
Domneşti, în vederea plăţii drepturilor asistenţilor personali ai 
persoanelor cu handicap şi a indemnizaţiilor, precum şi a stimulentelor 
educaţionale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul 
stimulării participării în învăţământul preşcolar; 

- OUG nr.63/2017 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, 
 

Faţă de cele arătate mai sus, vă supunem spre aprobare următorul  
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE: 
 

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

Comunei Domneşti pentru anul 2017, în sumă totală de 30.957.460 lei, atât pe 
partea de venituri cât şi pe partea de cheltuieli (din care 17.031.833 lei pentru 
Secţiunea de Funcţionare, respectiv 13.925.627 lei pentru Secţiunea de 
Dezvoltare, potrivit Anexei 1 – Buget rectificat si Anexei 2 – Lista de 
investiții, 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 prima rectificare a Bugetului 
de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Domneşti pentru anul 2017 

 
 
 Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 
Având în vedere: 
 

� Adresa DGRFPMB nr.71766/22.09.2017, prin care ni se comunică prevederile Deciziei 
DGRFPMB nr.5170/20.09.2017, respectiv majorarea cu 203.000 lei a sumelor defalcate din 
TVA (cod bugetar 11.02.02) pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate, alocată UAT 
Com. Domneşti, în vederea plăţii drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu 
handicap şi a indemnizaţiilor, precum şi a stimulentelor educaţionale acordate copiilor din 
familii defavorizate în scopul stimulării participării în învăţământul preşcolar; 

� OUG nr.63/2017 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. Adăugarea sumei de 203.000 lei, la capitolul 11.02.02 – Sume defalcate din TVA pentru 
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, ca urmare a Adresei DGRFPMB 
nr.71766/22.09.2017, prin care ni se comunică prevederile Deciziei DGRFPMB 
nr.5170/20.09.2017, respectiv majorarea cu 203.000 lei a sumelor defalcate din TVA (cod 
bugetar 11.02.02) pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate, alocată UAT Com. 
Domneşti, în vederea plăţii drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap şi 
a indemnizaţiilor, precum şi a stimulentelor educaţionale acordate copiilor din familii 
defavorizate în scopul stimulării participării în învăţământul preşcolar, menţionată în 
antet. 

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

Titlu/Articol/Alineat): 

1) Majorarea prevederilor Titlului I – Cheltuieli de personal, cu suma de 838.000 lei, ca 
rezultat al următoarelor modificări: 

a) 600.000 lei – majorarea prevederilor Titlului I – Cheltuieli de personal, din cadrul 
capitolului 51.02 – Autorităţi publice, în vederea acoperirii cheltuielilor de personal, 
majorate conform reglementărilor legale recente (Legea nr.153/2017), pentru 
angajaţii din aparatul de specialitate al primarului, ce trebuie plătite în trim. IV;  

b) 80.000 lei – majorarea prevederilor Titlului I – Cheltuieli de personal, din cadrul 
capitolului 54.02 – Alte servicii publice generale, în vederea acoperirii cheltuielilor de 
personal, majorate conform reglementărilor legale recente (Legea nr.153/2017), 
pentru angajaţii serviciului public local de evidenţă a persoanelor, ce trebuie plătite 
în trim. IV; 
 



c) 20.000 lei – majorarea prevederilor Titlului I – Cheltuieli de personal, din cadrul 
capitolului 65.02 – Învăţământ, în vederea acoperirii cheltuielilor de personal, 
majorate conform reglementărilor legale recente (Legea nr.153/2017), pentru 
personalul angajat de primărie pentru monitorizarea şi întreţinerea unităţilor de 
învăţământ, ce trebuie plătite în trim. IV; 

d) 138.000 lei – majorarea prevederilor Titlului I – Cheltuieli de personal, din cadrul 
capitolului 68.02 – Asigurari si asistenta sociala, în vederea acoperirii cheltuielilor cu 
drepturile asistenţilor personali, conform  Adresei DGRFPMB nr.71766/22.09.2017, 
prin care ni se comunică prevederile Deciziei DGRFPMB nr.5170/20.09.2017, 
respectiv majorarea cu 203.000 lei a sumelor defalcate din TVA (cod bugetar 
11.02.02) pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate, alocată UAT Com. 
Domneşti, în vederea plăţii drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu 
handicap şi a indemnizaţiilor, menţionată în antet. 
 

2) Suplimentarea Titlului II – Bunuri şi servicii cu suma de 1.154.903 lei, ca rezultat al 
următoarelor modificări: 

a) 63.850 lei – majorarea cheltuielilor Titlului II – Bunuri şi servicii aferente capitolului 
51.02.01 – Autorităţi executive şi legislative, în vederea acoperirii tuturor cheltuielilor 
previzionate pentru trimestrul IV. 

b) 1.050 lei – majorarea cheltuielilor Titlului II – Bunuri şi servicii aferente capitolului 
54.02.10 – Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor, în vederea acoperirii 
tuturor cheltuielilor previzionate pentru trimestrul IV. 

c) 93.000 lei – diminurea cheltuielilor Titlului II – Bunuri şi servicii aferente capitolului 
61.02.05 – Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara), ca 
urmare a redimensionării unor cheltuieli. 

d) 1.080.550 lei – majorarea cheltuielilor Titlului II – Bunuri şi servicii aferente 
capitolului 65.02.03 – Învăţământ preşcolar şi primar, în vederea acoperirii tuturor 
cheltuielilor previzionate pentru trimestrul IV, inclusiv cele privind utilarea, 
dotarea şi amenajarea noii Grădiniţe cu program prelungit. 

e) 30.300 lei – majorarea cheltuielilor Titlului II – Bunuri şi servicii aferente capitolului 
67.02 – Cultură, recreere, religie, în vederea acoperirii tuturor cheltuielilor 
previzionate pentru trimestrul IV. 

f) 12.000 lei – diminuarea cheltuielilor Titlului II – Bunuri şi servicii aferente capitolului 
68.02.05 – Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati, ca urmare a redimensionării 
unor cheltuieli. 

g) 100.000 lei – diminuarea cheltuielilor Titlului II – Bunuri şi servicii aferente 
capitolului 70.02.06 – Iluminat public si electrificari rurale, ca urmare a 
redimensionării unor cheltuieli. 

h) 184.153 lei – majorarea cheltuielilor Titlului II – Bunuri şi servicii din cadrul 
capitolului 84.02.03 – Transport rutier, în vederea acoperirii cheltuielilor cu 
deszăpezirile, acoperirea cheltuielilor cu transportul public şi a alor cheltuieli 
previzionate pentru trimestrul IV. 
 

3) Majorarea Titlului IX – Asistenţă socială, cu suma totală de 65.000 lei, ca rezultat al 
următoarelor modificări: 

a) 5.000 lei – majorarea prevederilor Titlului IX – Asistenţă socială, în cadrul capitolului 
65.02 – Învăţământ, prin cuprinderea în bugetul de venituri şi cheltuieli a sumelor 
aferente plăţii stimulentelor educaţionale acordate copiilor din familii defavorizate 
în scopul stimulării participării în învăţământul preşcolar, conform Adresei 
DGRFPMB nr.71766/22.09.2017, prin care ni se comunică prevederile Deciziei 
DGRFPMB nr.5170/20.09.2017, respectiv majorarea cu 203.000 lei a sumelor 
defalcate din TVA (cod bugetar 11.02.02) pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate, alocată UAT Com. Domneşti, în vederea plăţii drepturilor 
asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap şi a indemnizaţiilor, precum şi a 



stimulentelor educaţionale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul 
stimulării participării în învăţământul preşcolar, menţionată în antet; 

b) 60.000 lei – majorarea prevederilor Titlului IX – Asistenţă socială, în cadrul 
capitolului 68.02 – Asigurări și asistenţă socială, în vederea acoperirii cheltuielilor cu 
indemnizațiilor persoanelor cu handicap, conform  Adresei DGRFPMB 
nr.71766/22.09.2017, prin care ni se comunică prevederile Deciziei DGRFPMB 
nr.5170/20.09.2017, respectiv majorarea cu 203.000 lei a sumelor defalcate din TVA 
(cod bugetar 11.02.02) pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate, alocată UAT 
Com. Domneşti, în vederea plăţii drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor 
cu handicap şi a indemnizaţiilor, menţionată în antet. 

 
4) Majorarea Titlului XI – Alte cheltuieli, cu suma de 110.000 lei, în cadrul capitolului 67.02 – 

Cultură, recreere şi religie, în vederea acordării unui sprijin financiar Parohiei Domneştii de 
Jos, pentru: efectuarea releveelor de arhitectură şi a expertizei tehnice, respectiv pentru 
repararea căilor de acces și a gardului (latura sud) la cimitirul din str. Crizantemelor, com. 
Domneşti, jud. Ilfov. 

 
5) Diminuarea Titlului XI – Cheltuieli de capital (Active nefinanciare) cu suma de 1.964.903 

lei, ca rezultat al următoarelor modificări: adăugarea unor obiective noi de investiţii; 
majorarea valorilor aferente unor obiective de investiţii; eliminarea unor obiective de 
investiţii din lista de investiţii, respectiv diminuarea valorilor alocate 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.5), a rezultat o majorare totală de 203.000 lei a valorii bugetate anterior, distribuită asupra 
celor două secţiuni astfel: 

�  2.167.903 lei majorare a cheluielilor din Secţiunea Funcţionare; 
�  1.964.903 lei diminuare 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 
203.000 lei, respectiv de la suma de 30.754.460 lei (compus din: Buget Local 20.454.460 lei şi 
Excedent din anii anteriori 10.300.000 lei) la suma de 30.957.460 lei (compus din: Buget Local 
20.657.460 lei şi Excedent din anii anteriori 10.300.000 lei), atât la partea de venituri cât şi la 
partea de cheltuieli. 

 
Având în vedere necesitatea aprobării rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli cu 

cel puţin 5 zile înaintea datei plăţii salariilor aferente lunii septembrie, vă rugăm să aveţi în 
vedere prezentarea proiectului de hotărâre privind prezenta rectificare bugetară, precum şi a 
proiectelor de hotărâri adiacente, într-o şedinţă de consiliu extraordinară în regim de urgenţă. 
Menţionăm că perioada de 5 zile înaintea datei plăţii salariilor a fost calculată ţinându-se cont 
că după aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli, unitatea noastră trebuie să 
întocmească şi să prezinte la trezorerie, în zile distincte, consecutive, următoarele documente 
sau operaţiuni: 

� transmitera bugetului rectificat în format letric, împreună cu 
deschiderile/retragerile de credite bugetare aferente bugetului rectificat; 

� încărcare buget în aplicaţia FOREXEBUG; 
� primirea aprobării sistemului FOREXEBUG pentru bugetul rectificat încărcat; 
� modificarea rezervărilor de credite bugetare în sistemul FOREXEBUG, ca urmare 

a rectificării bugetare; 
� încărcarea recepţiilor aferente plăţii salariilor angajaţilor. 

 



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 30.957.460 lei 
(compus din: Buget Local 20.657.460 lei şi Excedent din anii anteriori 10.300.000 lei), 
atât pe venituri cât şi pe cheltuieli, din care 17.031.833 lei Secţiunea de funcţionare şi 
13.925.627 lei Secţiunea de dezvoltare – Anexa nr.1. 

2. Lista de investiţii, din bugetul local, pentru anul 2017, în sumă de 13.925.627 lei, 
aferente Titlului XI – Cheltuieli de capital – Anexa nr.2. 

3. Adresa DGRFPMB nr.71766/22.09.2017, prin care ni se comunică prevederile Deciziei 
DGRFPMB nr.5170/20.09.2017, respectiv majorarea cu 203.000 lei a sumelor defalcate 
din TVA (cod bugetar 11.02.02) pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate, alocată 
UAT Com. Domneşti, în vederea plăţii drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor 
cu handicap şi a indemnizaţiilor, precum şi a stimulentelor educaţionale acordate 
copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învăţământul 
preşcolar – Anexa nr.3. 

 
Faţă de cele arătate mai sus rog pe domnul Primar al Comunei Domneşti să iniţieze un 

proiect de hotărâre pentru rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al anului 2017, 
respectiv a Listei de investiţii, din bugetul local, pentru anul 2017. 

 
 
 

Compartiment financiar-contabil, 

 
 


