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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

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

 
Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţa extraordinară de lucru 

 
Având în vedere: 
• Raportul compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al 

primarului; 
• Expunerea de motive a Primarului Comunei Domneşti; 
• Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Domneşti; 
• Fila de buget nr.717.506/11.11.2013 de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice 

a judeţului Ilfov, prin care se suplimentează sumele defalcate din TVA alocate 
pentru cheltuielile de personal din instituţiile de învăţământ preuniversitar de 
stat, pentru anul 2013, cu suma de 43.000 lei, respectiv de la 1.300.000 lei la 
1.343.000 lei; 

• Fila de buget nr.718.681/02.12.2013 de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice 
a judeţului Ilfov, prin care se majorează sumele defalcate din TVA alocate 
pentru finanţarea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru 
anul 2013, cu suma de 40.600 lei, respectiv de la 432.000 lei la 472.600 lei; 

• 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 cincea rectificare a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al 
Comunei Domneşti pentru anul 2013, în sumă totală de 23.023.600 lei, atât pe 
partea de venituri cât şi pe partea de cheltuieli (din care 12.551.911 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. 

 
 
 
 

Ini ţiator, 
Primar 

Boşcu Ninel Constantin 
                                    
 
 
 
 
 

Avizat pentru legalitate, 
                                                                                          Secretar   

                                                                                                      Zanfir Maria 
 


