
JUDEŢUL ILFOV 
COMUNA DOMNEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
din 12 decembrie 2012 

privind a treia rectificare a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 
al Comunei Domneşti pentru anul 2012 

 Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţa ordinară de lucru, astăzi 28.09.2012, 
 
      Având în vedere; 
• Adresa nr.714466/13.11.2012 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Ilfov, prin 

care se aprobă o rectificare bugetară a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate, conform OUG nr.61/29.10.2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2012; 

• Contractul de asociere 11844(CJ)/3103(CL)/2011 dintre Consiliul Judeţean Ilfov şi Consiliul 
Local al Comunei Domneşti, în vederea realizării obiectivului de interes public “Grădiniţă cu 
program prelungit” în comuna Domneşti; 

• Adresa Consiliului Judeţean Ilfov nr.1660/26.11.2012, înregistrată la noi sub 
nr.13347/26.11.2012, prin care se aduce la cunoştinţă Adresa Direcţiei Generale a Lucrărilor 
Publice, din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT), 
nr.3541/DGLP/08.11.2012, împreună cu Lista anuală a alocaţiilor bugetare pe anul 2012 pentru 
finanţarea Programului privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes 
judeţean şi de interes local, aprobat prin HG nr.577/1997 republicată cu modificările şi 
completările ulterioare, documente care stabilesc o alocaţie de 500.000 lei pentru anul 2012, de la 
bugetul de stat, prin MDRT, pentru comuna Domneşti în vederea finanţării obiectivului de 
investiţii “Modernizare sistem rutier str.Toamnei, Trandafirilor, Crăiţei, Voineşti”; 

• Contractul de sponsorizare nr.484/18.09.2012 încheiat între SC STRABAG SRL şi Comuna 
Domneşti, în valoare de 5.000 lei, pentru susţinerea cheltuielilor privind organizarea “Zilele 
Comunei”; 

• 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; 
• prevederile OUG nr.61/29.10.2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012; 
• 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 treia rectificare a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Comunei 

Domneşti pentru anul 2012, în sumă totală de 17.135.075lei, atât pe partea de venituri cât şi pe partea 
de cheltuieli (din care 9.829.512 lei pentru Secţiunea de Funcţionare, respectiv 7.305.563 lei pentru 
Secţiunea de Dezvoltare), împreună cu: Programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2012, în 
valoare de 5.195.512 lei şi Lista de investiţii, din bugetul local, pentru anul 2012, în sumă de 
6.842.863 lei, potrivit anexelor nr. 1, 2 şi 3 care fac parte din prezenta hotărâre. 

 
 
                               Președinte de ședinţă,                                                                       Vizat de 
legalitate, 
                                       Năstase Victor                                                                                /Secretar 
                                                                                                                                            Zanfir Maria 
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