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PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind a treia rectificare a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli
al Comunei Domneşti pentru anul 2020

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOMNEŞTI

Având în vedere:
 referatul de aprobare al Primarului Comunei Domnești;
 raportul de specialitate al compartimentului financiar-contabil;
 avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domneşti;
 extrasul  de  Trezorerie  pentru  contul  21A426500  unde  a  fost  incasata  o  noua  transa  de

finantare  de  la  MLPDA,  in  valoare  de  89.536,30  lei,  conform  Contractului  de  finantare
nr.856/29.01.2018, pentru obiectivul de investitii "Construire Dispensar in comuna Domnesti,
judetul Ilfov".

În conformitate cu prevederile:
 OUG nr. 50/2020 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2020;
 Legii nr. 5/2020 a Bugetului de stat pe anul 2020;
 art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi

completările ulterioare;
 art.  129  alin.  (1),  alin.  (4)  lit.  a)  din  Ordonanţa  de  urgenţă  nr.  57/2019  privind  Codul

administrativ,

În  temeiul  prevederilor  art.  136 alin.  (8),  art.  139,  respectiv  art.  196 alin.  (1)  lit.  a)  din
Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă a treia rectificare a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Domneşti
pentru anul 2020 în sumă totală de 23.871.240 lei, atât pe partea de venituri cât şi pe partea de
cheltuieli  (din  care  14.227.727  lei  Secţiunea  de  funcţionare  şi  9.643.513  lei  Secţiunea  de
dezvoltare),  împreună  cu  Lista  de  investiţii  din  bugetul  local  pentru  anul  2020,  în  sumă  de
9.643.513 lei, conform Anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul Comunei Domneşti prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.

Art.3 Comunicarea și aducerea la cunoștință publică, se vor face conform competențelor prin grija
secretarului general în termenul prevăzut de lege.

Iniţiator,
Primar

Ghiță Ioan Adrian
                                    

                                                                                               
                                                                                                                        Vizat pentru legalitate,

                                                                                                              /Secretar general comună
                                                                                                               Cojocaru Bogdan Marius
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REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind a treia rectificare a Bugetului de Venituri şi 
Cheltuieli al Comunei Domneşti pentru anul 2020

Având în vedere:
 raportul de specialitate al compartimentului financiar-contabil;
 extrasul  de  Trezorerie  pentru  contul  21A426500  unde  a  fost  incasata  o  noua  transa  de

finantare  de  la  MLPDA,  in  valoare  de  89.536,30  lei,  conform  Contractului  de  finantare
nr.856/29.01.2018, pentru obiectivul de investitii "Construire Dispensar in comuna Domnesti,
judetul Ilfov".

În conformitate cu prevederile:
 OUG nr. 50/2020 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2020;
 Legii nr. 5/2020 a Bugetului de stat pe anul 2020;
 art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi

completările ulterioare;
 art.  129  alin.  (1),  alin.  (4)  lit.  a)  din  Ordonanţa  de  urgenţă  nr.  57/2019  privind  Codul

administrativ,

si în temeiul prevederilor art. 136 alin. (8), art. 139, respectiv art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa
de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

vă supun spre dezbatere si aprobare,
următorul PROIECT DE HOTĂRÂRE:

1. Se aprobă  a treia  rectificare  a Bugetului  de  Venituri  şi  Cheltuieli  al  Comunei  Domneşti
pentru anul 2020 în sumă totală de 23.871.240 lei, atât pe partea de venituri cât şi pe partea de
cheltuieli  (din  care  14.227.727  lei  Secţiunea  de  funcţionare  şi  9.643.513  lei  Secţiunea  de
dezvoltare),  împreună  cu  Lista  de  investiţii  din  bugetul  local  pentru  anul  2020,  în  sumă  de
9.643.513 lei, conform Anexelor nr. 1 şi 2.

Iniţiator,
Primar

Ghiță Ioan Adrian

                                  



RAPORTUL
Compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al

Primarului Comunei Domneşti privind a treia rectificare a Bugetului

de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Domneşti pentru anul 2020

Având în vedere:

 Extrasul  de  Trezorerie  pentru  contul  21A426500  unde  a  fost  incasata  o  noua  transa  de

finantare  de  la  MLPDA,  in  valoare  de  89.536,30  lei,  conform  Contractului  de  finantare

nr.856/29.01.2018, pentru obiectivul de investitii  "Construire Dispensar in comuna Domnesti,

judetul Ilfov".

 OUG nr.50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020;

 Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

 prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările

ulterioare;

se propune a se efectua următoarele rectificări în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli

(,,BVC”) al Comunei Domneşti:

MODIFICARI ASUPRA BUGETULUI LOCAL

A. La capitolul de VENITURI:  

1. Majorarea  cap.  42.65.00 -  Finantarea Programui  National  de  Dezvoltare  Locala,  cu suma de

89.536 lei, conform Extrasului de Trezorerie pentru contul 21A426500 unde a fost incasata

o  noua  transa  de  finantare  de  la  MLPDA,  pentru  obiectivul  de  investitii  "Construire

Dispensar in comuna Domnesti, judetul Ilfov"mentionat in antet.

B. La capitolul de CHELTUIELI, după clasificaţia economică (la nivel de Titlu/Articol/Alineat):  

1) Suplimentarea  prevederilor  bugetare  ale  Titlului  II  –  Bunuri  şi  servicii,  cu  suma  de

232.878 lei, după cum urmează:

a) 136.072 lei – majorarea cheltuielilor Titlului II – Bunuri şi servicii aferente capitolului

51.02  –  Autorităţi  publice,  în  vederea  acoperirii  unor  cheltuieli  suplimentare  cu

utilitatile;

b) 14.496 lei – majorarea cheltuielilor Titlului II – Bunuri şi servicii aferente capitolului

54.02 – Alte servicii publice generale, în vederea acoperirii unor cheltuielilor aferente

serviciului de evidenta a populatiei;

c) 118.656 lei – majorarea cheltuielilor Titlului II – Bunuri şi servicii aferente capitolului

65.02 – Învăţământ, în vederea acoperirii unor cheltuieli suplimentare cu curatenia si

igienizarea;

d) 45.500 lei – majorarea cheltuielilor Titlului II – Bunuri şi servicii aferente capitolului

67.02 – Cultură, recreere şi  religie,  în vederea acoperirii  unor cheltuielilor aferente

intretinerii si curateniei spatiilor verzi;

e) 3.846 lei – diminuarea cheltuielilor Titlului II – Bunuri şi servicii aferente capitolului

70.02  –  Locuinte,  servicii  si  dezvoltare  publica,  ca  urmare  a  redimensionarii  unor

cheltuieli cu utilitatile;

f) 78.000 lei – diminuarea cheltuielilor Titlului II – Bunuri şi servicii aferente capitolului

84.02 – Transporturi, ca rezultat al reduceriui unor cheltuieli curente.



2) Diminuarea prevederilor bugetare ale Titlului XI - Alte cheltuieli, cu suma de 150.000 lei,

in cadrul cap. 67.02 – Cultura, recreere si religie, ca urmare a redimensionarii unor cheltuieli

cu activitatile sportive.

3) Suplimentarea  prevederilor  bugetare  ale  Titlului  XI  –  Cheltuieli  de  capital (Active

nefinanciare),  cu  suma  de  6.658  lei,  ca  rezultat  al  următoarelor  modificări:  majorarea

valorii unor obiective de investitii, respectiv diminuarea valorilor alocate unor obiective de

investiţii, conform Listei de investiţii ataşată. 

4) Efectuarea unor virări de credite la nivel de articole şi alineate bugetare, respectiv între

subcapitole, fără a se opera modificări asupra valorilor anuale bugetate iniţial la nivel de

titlu şi capitol bugetar.

Ca urmare a influenţelor asupra Capitolului de CHELTUIELI, prezentate mai sus la punctele

B.1)-B.4), a rezultat o majorare totală de 89.536 lei a valorii bugetate anterior, distribuita intre cele

două secţiuni, dupa cum urmeaza:

  82.878 lei majorare a cheluielilor din Secţiunea Funcţionare;

    6.658 lei majorare a cheluielilor din Secţiunea Dezvoltare.

Faţă de cele arătate mai sus rog Primarul Comunei Domneşti să iniţieze un proiect de

hotărâre pentru rectificarea bugetului local pe anul 2020, respectiv prin majorarea acestuia cu

suma de 89.536 lei, respectiv de la suma de 23.781.704 lei lei la suma de 23.871.240 lei (compus

din:  Buget  Local  22.024.240  lei  şi  Excedent  din  anii  anteriori  1.847.000  lei),  atât  la  partea  de

venituri cât şi la partea de cheltuieli.

În conformitate cu cele  menţionate mai sus,  am ataşat  la  prezentul  raport  următoarele

documente:

1. Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2020, în valoare totală de 23.871.240 lei

(compus din: Buget Local 22.024.240 lei şi Excedent din anii anteriori 1.847.000 lei),

atât pe venituri cât şi pe cheltuieli, din care 14.227.727 lei Secţiunea de funcţionare şi

9.643.513 lei Secţiunea de dezvoltare – Anexa nr.1.

2. Lista  de investiţii,  din bugetul  local,  pentru anul  2020,  în  sumă de 9.643.513 lei,

aferente Titlului XI – Cheltuieli de capital – Anexa 2

Comp. Financiar-Contabil,

.............................................


	HOTĂRĂŞTE:

