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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

privind prima rectificare a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 
al Comunei Domneşti pentru anul 2014 

 
Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţa ordinară 

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

primarului; 
• Expunerea de motive a Primarului Comunei Domneşti; 
• Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Domneşti; 
• OP nr.388/17.03.2014 emis de Consiliul Judeţean Ilfov, în valoare de 1.250.000 

lei, încasat de Comuna Domneşti în conformitate cu prevederile Contractului de 
asociere nr.11844/16.12.2010, respectiv a Actului adiţional nr.167/2014, 
reprezentând o parte din contribuţia Consliliului Judeţean Ilfov la finanţarea 
obiectivului de investiţii „Gr ădiniţă cu program prelungit com. Domneşti”; 

• Referatul Şcolii Generale nr.1 din Com. Domneşti, înregistrat sub 
nr.4879/27.03.2014, privind repartizarea pe trimestre, pe nivele de învăţământ şi 
pe articole bugetare a prevederilor bugetare aferente anului 2014, pentru 
cheltuielile de personal, corelate şi cu sumele din fila de buget 
nr.1698/20.01.2014 primită de la Administraţia Financiară Ilfov. 

• prevederile Legii nr.356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014; 
• 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 2014, în sumă totală de 20.539.410 lei, atât pe 
partea de venituri cât şi pe partea de cheltuieli (din care 9.503.250 lei pentru 
Secţiunea de Funcţionare, respectiv 11.036.160 lei pentru Secţiunea de Dezvoltare), 
împreună cu Lista de investiţii, din bugetul local, pentru anul 2014, în sumă de 
11.036.160 lei, potrivit anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte din prezenta hotărâre. 

 
 

 
Ini ţiator 
Primar, 

Boşcu Ninel Constantin 
                                    
 
 
 
 
 

Avizat pentru legalitate 
                                                                                                  Secretar,   

                                                                                                          Zanfir Maria 
 

 


