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HOTĂRÂREA Nr. 80 
din 14 noiembrie 2013 

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

 
 
 Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţa extraordinară de lucru, 
astăzi 14.11.2013, 
 
Având în vedere: 
• Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Domnești; 
• Raportul compartimentului financiar-contabil;  
• Expunerea de motive a Primarului Comunei Domneşti; 
• Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Domneşti; 
• Adresa nr.714514/30.09.2013 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a 

judeţului Ilfov, prin care se comunică majorarea plafonul maxim al cheltuielilor 
de personal, pentru anul 2013, la nivelul Comunei Domneşti, cu suma de 
130.000 lei, respectiv de la suma de 2.457.000 lei la suma de 2.587.000 lei; 

• Adresa nr.717395/08.11.2013 primită de la Trezoreria Ilfov, prin care se 
comunică infiin ţarea unei poprii în valoare de 648.509,84 lei pentru executarea 
unor datorii stabilite prin hotărâre judecătorească în favoarea SC SOLOMON 
IMPEX SRL; 

• Adresa nr.717573/12.11.2013 primită de la Trezoreria Ilfov, prin care se 
comunică infiinţarea unei poprii în valoare de 1.665.889,80 lei pentru executarea 
unor datorii stabilite prin hotărâre judecătorească; 

• Contractul de sponsorizare nr.12785/03.10.2013 încheiat între SC ADVANCE 
NET SYSTEM COM SRL şi Comuna Domneşti, în valoare de 1.500 lei, pentru 
susţinerea cheltuielilor privind organizarea evenimentului “Zilele Comunei”. 

• prevederile art.49 din OUG nr.99/2013 privind rectificarea bugetului de stat pe 
2013; 

• prevederile art.69 din OG nr.17/2013 privind rectificarea bugetului de stat pe 
2013; 

• 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  a patra rectificare a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al 
Comunei Domneşti pentru anul 2013, în sumă totală de 22.940.000 lei, atât pe 
partea de venituri cât şi pe partea de cheltuieli (din care 12.468.311 lei pentru 
Secţiunea de Funcţionare, respectiv 10.471.689 lei pentru Secţiunea de Dezvoltare), 
împreună cu Lista de investiţii, din bugetul local, pentru anul 2013, în sumă de 
9.671.689 lei, potrivit anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte din prezenta hotărâre. 
 
Art.2  – Primarul comunei Domneşti prin aparatul de specialitate va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
 
 
 
                 Preşedinte de şedinţă, 
                           Stoian Florin                                                                                   
 
 

       Contrasemnează, 
                                                                                            Secretar,  

                                                                                                      Zanfir Maria 
            

 
 
 
 
Nr. 80 
Adoptată în şedinţa extraordinară din 14.11.2013 
Cu un nr de 15 voturi 
Din nr. total de 15 consilieri prezenţi 
Aflaţi în exerciţiu 15 consilieri    

 


