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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din 12 aprilie 2013 

privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 
al Comunei Domneşti pentru anul 2013 

 
 Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţa extraordinară de lucru, astăzi 
12.04.2013, 
 
      Având în vedere; 

• Fila de buget nr.704.335/27.03.2013, transmisă de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a 
judeţului Ilfov, cuprinzând sumele defalcate din TVA şi cotele defalcate din impozitul pe 
venit, repartizate Comunei Domneşti pentru anul 2013, în valoare totală anuală de 
4.101.000 lei; 

• Fila de buget nr.3528/03.04.2013, transmisă de Consiliul Judeţean Ilfov, cuprinzând sumele 
defalcate din TVA şi cotele defalcate din impozitul pe venit, repartizate Comunei Domneşti 
pentru anul 2013, în valoare totală anuală de 800.000 lei; 

• Adresa nr.703.000/28.02.2013 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Ilfov, 
prin care se comunică valoarea plafonului maxim al cheltuielilor de personal, pentru anul 
2013, la nivelul Comunei Domneşti, în sumă de 2.457.000 lei. 

• Cererea nr.3014/DGLP/19.10.2012 pentru finanţarea obiectivului de investiţii „Modernizare 
sistem rutier str. Craitei, intr. Voinesti, str.Toamnei, str. Trandafirilor, str. Foisorului si str. 
Teiului” din fonduri de la bugetul de stat, prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, conform HG nr.577/1997 pentru aprobarea Programului privind reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local, alimentarea 
cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ-
teritoriale cu resurse turistice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit 
căreia Comuna Domneşti are de primit în anul 2013 suma de 1.098.000 lei, din totalul 
finanţării aprobate. 

• Contractul de sponsorizare nr.484/18.09.2012 încheiat între SC STRABAG SRL şi Comuna 
Domneşti, în valoare de 5.000 lei. 

• Raportul compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al primarului 
privind propunerea activării sumei de 5.485.000 lei din Excedentul bugetului local al anului 
2012 şi utilizarea acesteia în anul curent pentru finanţarea unor obiective de investiţii de la 
Secţiunea Dezvoltare. 

• Raportul compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al primarului 
privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Domneşti pentru anul 
2013; 

• Expunerea de motive a Primarului Comunei Domneşti; 



• Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domneşti; 
• Legea nr. 5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013; 
• 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 
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 şi Situaţia numărului de posturi şi a 
cheltuielilor de personal cuprinse în bugetul anului 2013, potrivit anexelor nr. 1, 2 şi 3 
care fac parte din prezenta hotărâre. 

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

•  

•  

•  

•              Ini țiator,                                                           Vizat de legalitate,                  
•                          Primar                                                                     Secretar                                                                        
•              Boșcu Ninel Constantin                                                      Zanfir Maria 

•                                                                      

•                   

•  

•  

•  

•                                                                                                        

• Nr. __40__ 
• Adoptat în şedinţa din 12.04.2013 

• Cu un nr. de __14__ voturi 
• Din nr.total de __14__ consilieri prezenţi 
• 15 consilieri în funcţie 

 


