
ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL DOMNEŞTI

Şos. Al. I. Cuza nr. 25-27, județul Ilfov
Tel/Fax: 021.351.52.56/021.351.52.57

                          

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind a patra 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 87.379,58 lei, conform Contractului de finantare nr.
856/29.01.2018 pentru obiectivul  de investitii  "Construire Dispensar in comuna Domnești,
judetul Ilfov";

 adresa  MFP  nr.  600595/19.05.2020,  prin  care  ni  se  aduce  la  cunostinta  Hotararea  nr.
164/15.05.2020 a Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale, potrivit careia Comunei
Domnesti  i-a  fost  avizata  favorabil  contractarea  de  imprumuturi  bancare  rambursabile,  in
valoare totala de 15.000.000 lei, in perioada 2020-2022 (din care 6.250.000 lei cu tragere in
anul 2020) pentru realizarea de investitii de interes local;

 contractul  de  credit  pentru  investitii  nr.  20200525294/9818/26.05.2020  semnat  cu  Banca
Comerciala  Romana  SA,  pentru  obtinerea  unui  credit  de  investitii  in  valoare  totala  de
15.000.000 lei, in perioada 2020-2022 (din care 6.250.000 lei cu tragere in anul 2020).

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 patra rectificare a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Domneşti
pentru anul 2020, astfel:

a) Bugetul Local al Comunei Domnesti în valoare totală de 23.958.620 lei, atât pe venituri cât
şi pe cheltuieli, din care 14.872.805 lei Secţiunea de funcţionare şi 9.085.815 lei Secţiunea
de dezvoltare, conform Anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotărâre;

b) Bugetul Creditelor Bancare Interne al Comunei Domnesti în valoare totală de 6.250.000
lei,  atât  pe  venituri  cât  şi  pe  cheltuieli  din  care  6.250.000 lei  Secţiunea  de  dezvoltare,
conform Anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se aproba Lista de investiţii pentru anul 2020 în sumă totala de 15.335.815 lei, defalcata
pe surse de finantare:

a) 9.085.815 lei din Bugetul Local si excedenul anilor anteriori;
b) 6.250.000 lei din Bugetul Creditelor Bancare Interne,

conform Anexei nr.3 care face parte integranta din prezenta hotărâre.



Art.3 Primarul Comunei Domneşti prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.

Art.4 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



ROMÂNIA
PRIMARIA COMUNA DOMNEŞTI

Şos. Al. I. Cuza nr. 25-27, județul Ilfov
Tel/Fax: 021.351.52.56/021.351.52.57

                          

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind a patra 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 87.379,58 lei, conform Contractului de finantare nr.
856/29.01.2018 pentru obiectivul  de investitii  "Construire Dispensar in comuna Domnești,
judetul Ilfov";

 adresa  MFP  nr.  600595/19.05.2020,  prin  care  ni  se  aduce  la  cunostinta  Hotararea  nr.
164/15.05.2020 a Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale, potrivit careia Comunei
Domnesti  i-a  fost  avizata  favorabil  contractarea  de  imprumuturi  bancare  rambursabile,  in
valoare totala de 15.000.000 lei, in perioada 2020-2022 (din care 6.250.000 lei cu tragere in
anul 2020) pentru realizarea de investitii de interes local;

 contractul  de  credit  pentru  investitii  nr.  20200525294/9818/26.05.2020  semnat  cu  Banca
Comerciala  Romana  SA,  pentru  obtinerea  unui  credit  de  investitii  in  valoare  totala  de
15.000.000 lei, in perioada 2020-2022 (din care 6.250.000 lei cu tragere in anul 2020).

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 patra rectificare a Bugetului  de Venituri şi  Cheltuieli  al  Comunei  Domneşti
pentru anul 2020, astfel:

a) Bugetul Local al Comunei Domnesti în valoare totală de 23.958.620 lei, atât pe venituri cât
şi pe cheltuieli, din care 14.872.805 lei Secţiunea de funcţionare şi 9.085.815 lei Secţiunea
de dezvoltare, conform Anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotărâre;

b) Bugetul Creditelor Bancare Interne al Comunei Domnesti în valoare totală de 6.250.000
lei,  atât  pe  venituri  cât  şi  pe  cheltuieli  din  care  6.250.000 lei  Secţiunea  de  dezvoltare,
conform Anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

2. Se aproba Lista de investiţii pentru anul 2020 în sumă totala de 15.335.815 lei, defalcata pe
surse de finantare:

a) 9.085.815 lei din Bugetul Local si excedenul anilor anteriori;
b) 6.250.000 lei din Bugetul Creditelor Bancare Interne,

conform Anexei nr.3 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Iniţiator,
Primar

Ghiță Ioan Adrian



RAPORTUL
Compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al

Primarului Comunei Domneşti privind a patra 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  87.379,58  lei,  conform  Contractului  de  finantare

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

judetul Ilfov".

 Adresa  MFP  nr.600595/19.05.2020,  prin  care  ni  se  aduce  la  cunostinta  Hotararea

nr.6164/15.05.2020  a  Comisiei  de  Autorizare  a  Imprumuturilor  Locale,  potrivit  careia

Comunei  Domnesti  i-a  fost  avizata  favorabil  contractarea  de  imprumuturi  bancare

rambursabile, in valoare totala de 15.000.000 lei, in perioada 2020-2022 (din care 6.250.000 lei

cu tragere in anul 2020), pentru realizarea de investitii de interes local;

 Contractul  de  credit  pentru  investitii  nr.20200525294/9818/26.05.2020  semnat  cu  Banca

Comerciala  Romana  SA,  pentru  obtinerea  unui  credit  de  investitii  in  valoare  totala  de

15.000.000 lei, in perioada 2020-2022 (din care 6.250.000 lei cu tragere in anul 2020);

 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

87.380 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

352.578 lei, după cum urmează:

a) 163.343 lei – majorarea cheltuielilor Titlului II – Bunuri şi servicii aferente capitolului

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

utilitatile;

b) 1.000 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) 47.452 lei – majorarea cheltuielilor Titlului II – Bunuri şi servicii aferente capitolului

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

igienizarea;



d) 25.200 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) 103.912 lei – majorarea cheltuielilor Titlului II – Bunuri şi servicii aferente capitolului

70.02 – Locuinte,  servicii  si  dezvoltare publica,  în vederea acoperirii  unor cheltuieli

suplimentare cu utilitatile;

f) 50.000 lei – diminuarea cheltuielilor Titlului II – Bunuri şi servicii aferente capitolului

74.02 – Protectia mediului, ca rezultat al reduceriui unor cheltuieli curente.

g) 61.671 lei – majorarea cheltuielilor Titlului II – Bunuri şi servicii aferente capitolului

84.02 – Transporturi, în vederea acoperirii unor cheltuieli curente suplimentare.

2) Suplimentarea  prevederilor  bugetare  ale  Titlului  IX  -  Asistenta  sociala,  cu  suma  de

142.500 lei, in cadrul cap. 68.02 – Asigurari si asistenta sociala, în vederea acoperirii unor

cheltuieli suplimentare cu pachetele sociale.

3) Suplimentarea prevederilor bugetare ale Titlului XI - Alte cheltuieli, cu suma de 150.000

lei, in cadrul cap. 67.02 – Cultura, recreere si religie, in vederea reintregirii unor cheltuieli cu

activitatile sportive (diminuate in mod eronat la rectificarea anterioara).

4) Diminuarea  prevederilor  bugetare  ale  Titlului  XI  –  Cheltuieli  de  capital (Active

nefinanciare),  cu suma de  557.698 lei, ca rezultat al următoarelor modificări: eliminarea

unor obiective de investitii, adăugarea unor obiective noi de investiţii, majorarea valorii

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

investiţii, conform Listei de investiţii ataşată. 

5) 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.

MODIFICARI ASUPRA BUGETULUI CREDITELOR BANCARE INTERNE

C. La capitolul de VENITURI DIN CREDITE BANCARE:  

1. Majorarea  cap.  41.02.01 -  Sume aferente  creditelor  interne,  cu suma de  6.250.000  lei,

conform Adresei MFP nr.600595/19.05.2020, respectiv a Contractului de credit pentru

investitii nr.20200525294/9818/26.05.2020 semnat cu Banca Comerciala Romana SA,

pentru  obtinerea  unui  credit  de  investitii  in  valoare  totala  de  15.000.000  lei,  in

perioada  2020-2022  (din  care  6.250.000  lei  cu  tragere  in  anul  2020),  documente

mentionate in antet.

D. La capitolul de CHELTUIELI DIN CREDITE BANCARE, după clasificaţia economică (la  

nivel de Titlu/Articol/Alineat):

1) Majorarea  prevederilor  bugetare  ale  Titlului  XI  –  Cheltuieli  de  capital (Active

nefinanciare),  cu  suma  de  6.250.000  lei,  ca  rezultat  al  selectarii  si  introducerii  unor

obiective  de  investiţii  pe  Lista de investitii  ce  urmeaza a  fi finantata  in  anul  2020 din

creditul bancar obtinut de la BCR.

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

B.1)-B.5), a rezultat o majorare totală de  87.380 lei a valorii Bugetului Local anterior, distribuita

intre cele două secţiuni, dupa cum urmeaza:

 645.078 lei majorare a cheluielilor din Secţiunea Funcţionare;

 557.698 lei diminure a cheluielilor din Secţiunea Dezvoltare.



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

D.1), a rezultat o majorare totală de  6.250.000 lei a valorii Bugetului Creditelor Bancare Interne,

distribuita intre cele două secţiuni, dupa cum urmeaza:

 6.250.000 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, prin majorarea acestuia cu suma de

87.380 lei, respectiv de la suma de 23.871.240 lei lei la suma de 23.958.620 lei (compus din: Buget

Local 22.111.620 lei şi Excedent din anii anteriori 1.847.000 lei), atât la partea de venituri cât şi la

partea de cheltuieli.

Totodata,  rog Primarul Comunei  Domneşti  să iniţieze un proiect  de hotărâre pentru

aprobarea Bugetului Creditelor Bancare Interne pe anul 2020, in valoare de 6.250.000 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 (Anexa nr.1), compus din:

(a) Bugetul Local al Comunei Domnesti în valoare totală de 23.958.620 lei, atât pe

venituri cât şi pe cheltuieli, din care 14.872.805 lei Secţiunea de funcţionare şi

9.085.815 lei Secţiunea de dezvoltare;

(b) Bugetul Creditelor Bancare Interne al Comunei Domnesti în valoare totală de

6.250.000 lei, atât pe venituri cât şi pe cheltuieli, din care 6.250.000 lei Secţiunea

de dezvoltare. 

2. Lista  de  investiţii  pentru  anul  2020  (Anexa  2),  în  sumă  totala  de  15.335.815  lei,

defalcata pe surse de finantare astfel:

(a) 9.085.815 lei din Bugetul Local si excedenul anilor anteriori;

(b) 6.250.000 lei din Bugetul Creditelor Bancare Interne.

Compartiment financiar-contabil,
.............................................

                                  


	HOTĂRĂŞTE:

