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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 

al Comunei Domneşti pentru anul 2018 
 
 

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

• Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Domnești; 
• Expunerea de motive a Primarului; 
• Raportul de specialitate al Compartimentului financiar-contabil; 
• Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domneşti; 
• Adresa DRGFPMB nr. 7935/01.02.2018, prin care ni se comunică sumele defalcate din TVA 

(alin. 11.02.00), repartizate Comunei Domneşti pentru 2018, în valoare totală de 1.698.000 lei 
privind finanţarea cheltuielilor descentralizate (învăţământ; asistenţă socială etc.); 

• Adresa nr. 2720/15.02.2018 de la Consiliul Judeţean Ilfov, prin care ni se comunică cotele 
defalcate din impozitul pe venit (alin. 04.04.00), repartizate Comunei Domneşti pentru 2018, 
în valoare totală de 2.000.000 lei privind echilibrarea bugetului; 

• 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, 
 

 

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 2018, 
în sumă totală de 32.050.133 lei, atât pe partea de venituri cât şi pe partea de cheltuieli (din care 
11.311.000 lei pentru Secţiunea de Funcţionare, respectiv 20.739.133 lei pentru Secţiunea de 
Dezvoltare), împreună cu: Lista de investiţii, din bugetul local, pentru anul 2018, în sumă de 
20.739.133 lei şi Situaţia numărului de posturi şi a cheltuielilor de personal cuprinse în bugetul 
anului 2018, conform Anexelor nr. 1-3 care fac parte integranta din prezenta hotărâre. 

 

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

Art.3  Comunicarea catre institutiile abilitate si persoanele interesate, se va face de catre 
Secretarul UATC Domneşti, in termenul prevazut de lege. 
 
 
             PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     
                        NĂSTASE VICTOR         
 

                                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                                    pentru legalitate 
                                                                                                      /Secretarul Comunei Domnești 
                                                                                                     COJOCARU BOGDAN-MARIUS 
 
 

Nr. 27 
Adoptată în şedinţa ordinară din 23.02.2018 
Cu un nr. de  15 voturi „pentru”,  0 voturi „împotrivă”, 0 voturi „se abține” 
Din nr. total de 15 consilieri prezenţi 
Aflaţi în exerciţiu 15 consilieri                                        
 
 


