
ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL DOMNEŞTI 

Şos. Al. I. Cuza nr. 25-27, județul Ilfov 

Tel: 021.351.52.56 / Fax: 021.351.52.57 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind a treia rectificare a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 

al Comunei Domneşti pentru anul 2018 
 

 

Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţă de lucru 

 

Având în vedere: 

 Expunerea de motive a Primarului Comunei Domneşti; 

 Raportul Comp. financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

 Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domneşti; 

 OUG nr.101/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018; 

 OUG nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018; 

 Legea nr. 2/2018 a Bugetului de stat pe anul 2018; 

 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) lit. a) si art. 115 alin. (1) lit. b) 

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 2018, în sumă totală de 33.005.133 lei, atât pe partea de venituri cât şi pe 

partea de cheltuieli (din care 15.238.280 lei pentru Secţiunea de Funcţionare, respectiv 17.766.853 

lei pentru Secţiunea de Dezvoltare), împreună cu: Lista de investiţii, din bugetul local, pentru 

anul 2018, în sumă de 17.766.853 lei, conform Anexelor nr. 1 şi 2 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 UAT Comuna Domnești. 

 
 

 

Iniţiator, 

Primar 

Ghiță Ioan Adrian 

                                     
 

                                                                                                                                   

                                                                                                                Vizat pentru legalitate, 

                                                                                                      /Secretarul Comunei Domnești 

                                                                                                              Cojocaru Bogdan Marius 

 
 

 

 

                                                                                                     

 
 

 

 



ROMÂNIA 

PRIMARIA COMUNA DOMNEŞTI 

                          Şos. Al. I. Cuza nr. 25-27, județul Ilfov 

   Tel: 021.351.52.56 / Fax: 021.351.52.57 

 

 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 

Având în vedere: 

- Raportul compartimentului financiar-contabil; 

- OUG nr. 101/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018; 

- OUG nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018; 

- Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, 
 

si în temeiul art. 36 alin. (1), alin. (4) lit. a), art. 45 alin. (1) şi (2) lit. a) si 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 treia rectificare a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Comunei 

Domneşti pentru anul 2018, în sumă totală de 33.005.133 lei, atât pe partea de 

venituri cât şi pe partea de cheltuieli (din care 15.238.280 lei pentru Secţiunea de 

Funcţionare, respectiv 17.766.853 lei pentru Secţiunea de Dezvoltare), împreună cu: 

Lista de investiţii, din bugetul local, pentru anul 2018, în sumă de 17.766.853 lei, 

potrivit Anexelor nr. 1 şi 2 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 2018 

 

 

Având în vedere: 

 OUG nr.101/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018; 

 OUG nr.78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018; 

 Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018; 

 prevederile Legii 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: 

 

 

MODIFICARI ASUPRA BUGETULUI LOCAL 

 

A. La capitolul de VENITURI: 

Nu au intervenit modificări asupra capitolelor de venituri. 

 

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

Titlu/Articol/Alineat): 

1) Efectuarea unor virări de credite bugetare asupra prevederilor Titlului I – Cheltuieli de 

personal, fără modificarea valorii totale anuale a acestei categorii de cheltuieli, în cadrul 

următoarele capitole bugetare: 

a) 80.000 lei – diminuarea prevederilor Titlului I – Cheltuieli de personal, din cadrul 

capitolului 51.02 – Autorităţi publice, ca urmare a redimensionării acestor cheltuieli 

în funcţie de estimarea plăţilor ce urmează a se efectua în luna decembrie 2018;  

b) 50.000 lei – majorarea prevederilor Titlului I – Cheltuieli de personal, din cadrul 

capitolului 65.02 – Învăţământ, ca urmare a redimensionării acestor cheltuieli în 

funcţie de estimarea plăţilor ce urmează a se efectua în luna decembrie 2018; 

c) 30.000 lei – majorarea prevederilor Titlului I – Cheltuieli de personal, din cadrul 

capitolului 68.02 – Asigurari si asistenta sociala, ca urmare a redimensionării acestor 

cheltuieli în funcţie de estimarea plăţilor ce urmează a se efectua în luna decembrie 

2018. 

 

2) Efectuarea unor virări de credite bugetare asupra prevederilor Titlului II – Bunuri şi 

servicii, fără modificarea valorii totale anuale a acestei categorii de cheltuieli, în cadrul 

următoarele capitole bugetare: 

a) 240.757 lei – reducerea cheltuielilor Titlului II – Bunuri şi servicii aferente capitolului 

51.02 – Autorităţi publice, ca urmare a redimensionării cheltuielilor de funcţionare 

din luna decembrie 2018; 

b) 1.250 lei – majorarea cheltuielilor Titlului II – Bunuri şi servicii aferente capitolului 

54.02 – Alte servicii publice generale, în vederea acoperirii integrale a cheltuielilor de 

funcţionare din luna decembrie 2018; 

c) 4.500 lei – majorarea cheltuielilor Titlului II – Bunuri şi servicii aferente capitolului 

61.02 – Ordine publica si siguranta nationala, în vederea acoperirii integrale a 

cheltuielilor de funcţionare din luna decembrie 2018; 



d) 251.835 lei – majorarea cheltuielilor Titlului II – Bunuri şi servicii aferente capitolului 

65.02 – Învăţământ, în vederea acoperirii integrale a cheltuielilor de funcţionare din 

luna decembrie 2018; 

e) 64.503 lei – reducerea cheltuielilor Titlului II – Bunuri şi servicii aferente capitolului 

67.02 – Cultură, recreere şi religie, ca urmare a redimensionării cheltuielilor de 

funcţionare din luna decembrie 2018; 

f) 15.850 lei – majorarea cheltuielilor Titlului II – Bunuri şi servicii aferente capitolului 

68.02 – Asigurari si asistenta sociala, în vederea acoperirii integrale a cheltuielilor de 

funcţionare din luna decembrie 2018; 

g) 32.000 lei – reducerea cheltuielilor Titlului II – Bunuri şi servicii aferente capitolului 

70.02 – Locuinte, servicii si dezvoltare publica, ca urmare a redimensionării 

cheltuielilor de funcţionare din luna decembrie 2018; 

h) 45.975 lei – majorarea cheltuielilor Titlului II – Bunuri şi servicii aferente capitolului 

84.02 – Transporturi, în vederea acoperirii integrale a cheltuielilor de funcţionare din 

luna decembrie 2018. 

 

3) Efectuarea unor virări de credite bugetare asupra prevederilor Titlului XIII – Cheltuieli de 

capital (Active nefinanciare), fără modificarea valorii totale anuale a acestei categorii de 

cheltuieli, prin: adăugarea unor obiective noi de investiţii; majorarea valorilor aferente 

unor obiective de investiţii, respectiv diminuarea valorilor alocate unor obiective de 

investiţii, conform Listei de investiţii ataşată.  

 

4) Efectuarea unor virări de credite la nivel de articole şi alineate bugetare, respectiv între 

subcapitole, fără a se opera modificări asupra valorilor anuale bugetate iniţial la nivel de 

titlu şi capitol bugetar. 

 

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

B.1)-B.4), nu a rezultat o modificare a valorii bugetate anterior, şi nici o modificare a valorii celor 

două secţiuni. 

 

Faţă de cele arătate mai sus rog Primarul Comunei Domneşti să iniţieze un proiect de 

hotărâre pentru rectificarea bugetului local pe anul 2018, în sumă de 33.005.133 lei (compus din: 

Buget Local 19.007.000 lei şi Excedent din anii anteriori 13.998.133 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 2018, în valoare totală de 33.005.133 lei 

(compus din: Buget Local 19.007.000 lei şi Excedent din anii anteriori 13.998.133 lei), 

atât pe venituri cât şi pe cheltuieli, din care 15.238.280 lei Secţiunea de funcţionare şi 

17.766.853 lei Secţiunea de dezvoltare – Anexa nr.1. 

2. Lista de investiţii, din bugetul local, pentru anul 2018, în sumă de 17.766.853 lei, 

aferente Titlului XI – Cheltuieli de capital – Anexa 2 

 

 

Compartiment financiar-contabil, 

............................................. 

 

 

 

 

 

 

 


	HOTĂRĂŞTE:

