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HOTĂRÂREA Nr....58.... 
din 31 iulie 2013 

privind prima rectificare a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 
al Comunei Domneşti pentru anul 2013 

 
 Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţa ordinară de lucru, astăzi 31.07.2013 
 
      Având în vedere: 

• Adresa nr.708635/06.06.2013 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Ilfov, prin 
care se aprobă o rectificare bugetară a sumelor defalcate din TVA pentru salarii, sporuri, alte 
drepturi salariale în bani şi contribuţiile acestora în instituţiile de învăţământ preuniversitar de 
stat, prin retrimestrializarea unei sume de 25.000 lei, adusă din trim.III în trim.II.; 

• Raportul compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al primarului; 
• Expunerea de motive a Primarului Comunei Domneşti; 
• Proiectul de Hotărâre al Consiliului Local; 
• Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domneşti; 
• prevederile art.19, alin.(2) din Legea nr.273/2010 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 2013, în sumă totală de 22.938.500 lei, atât pe partea de venituri cât şi pe partea de 
cheltuieli (din care 9.026.578 lei pentru Secţiunea de Funcţionare, respectiv 13.911.922 lei pentru 
Secţiunea de Dezvoltare), împreună cu Lista de investiţii, din bugetul local, pentru anul 2013, în 
sumă de 13.711.922 lei, potrivit anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte din prezenta hotărâre. 
Art.2 Primarul Comunei Domneşti va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri 
prin serviciile de specialitate.  
 
                 Preşedinte de şedinţă, 
                              Iancu Ilie                                                                                  

             Contrasemnează, 
                                                                                                               Secretar,  

                                                                                                                                      Zanfir Maria 
            

Nr. __58__ 
Adoptată în şedinţa ordinară din 31.07.2013                                                             
Cu un nr de .........voturi 
Din nr. total de .........consilieri prezenţi 
Aflaţi în exerciţiu 15 consilieri   

 


