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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

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

 
Consiliul Local al Comunei Domneşti întrunit în şedinţa ordinară de lucru 

 
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; 
• Decizia DGRFP-Bucureşti nr.2208/19.09.2014 prin care s-au suplimentat, cu 33.770 lei, 

sumele defalcate din TVA alocate UAT Com. Domneşti pentru plata unor drepturi de natură 
salarială in unităţile de învăţământ obţinute prin hotărâri judecătoreşti; 

• Decizia DGRFP-Bucureşti nr.2210/19.09.2014 prin care s-a majorat nivelul maxim al 
cheltuielilor de personal alocat U.A.T. Com. Domneşti cu suma de 33.770 lei, respectiv de la 
2.200.000 lei la 2.233.770 lei; 

• prevederile OG nr.9/2014 privind rectificarea bugetului de stat pe 2014; 
• 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 a patra rectificare a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Comunei 
Domneşti pentru anul 2014, în sumă totală de 21.183.180 lei, atât pe partea de venituri cât şi pe 
partea de cheltuieli (din care 10.147.020 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. 

 
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 
                                                                                                                                                        

 


