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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli
al Comunei Domneşti pentru anul 2016
Consiliul Local al comunei Domnești
Având în vedere:
• Adresa nr. 771/25.01.2016 a Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice
Bucureşti, cuprinzând sumele repartizate Comunei Domneşti pentru anul 2016,
şi anume: 3.130 mii lei – sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate; 2.117 mii lei – cota de 18,5% defalcată din impozitul pe venit;
139 mii lei – sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului;
• Adresa nr. 771/25.01.2016 a Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice
Bucureşti, prin care se comunică valoarea cotelor defalcate din impozitul pe
venit pentru echilibrarea bugetelor locale estimate pentru anii 2017-2019,
repartizat comunei Domneşti;
• Adresa nr. 1166/03.02.2016 a Consiliului Judetean Directia Economica, prin
care se comunică sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale
67 mii lei si cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale 933 mii lei;
• Raportul compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al
primarului privind propunerea activării sumei de 10.000.000 lei din Excedentul
bugetului local al anului 2015 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 2016;
• Expunerea de motive a Primarului comunei Domneşti;
• Raportul de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Domnești;
• Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;
• 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 2016, în sumă totală de 29.232.000 lei, atât pe partea de venituri cât şi
pe partea de cheltuieli (din care 13.629.375 lei pentru Secţiunea de Funcţionare,
respectiv 15.602.625 lei pentru Secţiunea de Dezvoltare), împreună cu Lista de
investiţii, din bugetul local pentru anul 2016, în sumă de 15.602.625 lei şi Situaţia
numărului de posturi şi a cheltuielilor de personal cuprinse în bugetul anului
2016, conform Anexelor nr. 1, 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 – Primarul comunei Domneşti, prin aparatul de specialitate, vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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