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HOTĂRÂRE 
 

 

privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli 

al Comunei Domneşti, județ Ilfov, pentru anul 2021 

 

 

 

Consiliul Local al Comunei Domnești, întrunit în ședință ordinară 

la data de 22.04.2021 
 

 

Având în vedere: 

• Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Comunei Domnești; 

• Referatul de aprobare al primarului; 

• Raportul  de specialitate al Compartimentului Financiar-Contabilitate;  

• Raportul de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Domnești. 
 

 

În conformitate cu prevederile: 

• Adresei DRGFPMB  nr. 12040654/16.03.2021, prin care ni se comunică cotele defalcate din impozitul 

pe venit (alin. 04.01.00), repartizate Comunei Domneşti, pentru anul 2021, în valoare totală de 7.122.000 

lei, reprezentand 63% din impozitul pe venit colectat de pe raza comunei, precum si cotele defalcate din 

impozitul pe venit (alin.04.04.00), pentru anul 2021, in valoare de 3.812.000 lei, repartizate Comunei 

Domneşti pentru echilibrarea bugetului; 

• Adresei DRGFPMB  nr. 12041520/30.03.2021, prin care ni se comunică sumele defalcate din TVA 

pentru cheltuieli descentralizate (alin. 11.02.00), repartizate Comunei Domneşti, pentru anul 2021, în 

valoare totală de 3.076.810 lei; 

• Adresei CJI nr. 6111/21.04.2021, prin care ni se comunica cotele defalcate din impozitul pe venit (alin. 

04.05.00), repartizate Comunei Domneşti, pentru anul 2021, în valoare totală de 500.000 lei, din cota de 

6% din impozitul pe venit aflat la dispozitia Consiliului Judetean Ilfov; 

• Legea nr. 15/2021 a Bugetului de Stat pe anul 2021; 

• Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

În temeiul art. 129 alin. (1), art. 136 alin. (8), art. 139 alin. (1), alin. (3), lit. a), respectiv art. 196 alin. (1) lit. a), din 

Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1 Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Comunei Domneşti pentru anul 2021                                

(Anexele 1A, 1B si 1C ), compus din: 
 

a)Bugetul Local al Comunei Domnesti în valoare totală de 26.300.004 lei, atât pe venituri cât şi pe cheltuieli, 

din care 17.867.058 lei Secţiunea de funcţionare şi 8.432.946 lei Secţiunea de dezvoltare – Anexa 1A; 
 

b)Bugetul Veniturilor Proprii al Comunei Domnesti în valoare totală de 200.000 lei, atât pe venituri cât şi 

pe cheltuieli, din care 200.000 lei Secţiunea de funcţionare – Anexa 1B; 
 

c)Bugetul Creditelor Bancare Interne al Comunei Domnesti în valoare totală de 7.500.000 lei, atât pe 

venituri cât şi pe cheltuieli, din care 7.500.000 lei Secţiunea de dezvoltare – Anexa 1C.  

 

 



 
 

Art.2   Se aproba Lista de investiţii pentru anul 2021 (Anexa 2), în sumă totala de 15.932.946 lei, defalcata pe 

surse de finantare astfel: 
 

a) 8.432.946 lei din Bugetul Local, excedenul anilor anteriori si FEN; 

b) 7.500.000 lei din Bugetul Creditelor Bancare Interne. 
 

 

Art.3  Se aproba Situaţia numărului de posturi şi a cheltuielilor de personal, cuprinse în bugetul anului 2021 

(Anexa 3). 
 

Art.4  Anexele 1A, 1B si 1C, Anexa 2 si Anexa 3, fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

 

Art.5  Primarul Comunei Domneşti, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 
 

 

Art.6  Comunicarea și aducerea la cunoștință publică, se vor face conform competențelor prin grija secretarului 

general al comunei Domnești, în termenul prevazut de lege. 
 

 
 

 

         PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     

                    ȘTEFAN COSTEL    

      

                                                                               

CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                            pentru legalitate 

                                                                                               /Secretar general al comunei  

                                                                                         Cojocaru Bogdan Marius 

 

 

 

 
 

Nr. 51 

Adoptată în şedinţa ordinară din 22.04.2021 

Cu un nr. de 15 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 2 voturi „se abține” 

Din nr. total de 17 consilieri prezenţi 

Aflaţi în exerciţiu 17 consilieri                  

 

 

 


