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NR………../……….2017 
EXPUNERE DE MOTIVE 

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVITOR LA  
rectificarea bugetului local  pe anul 2017 

 
 

În conformitate cu prevederile art.36, alin.2,lit.(b) şi alin.4,lit.(a) din 
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,respectiv „Art. 36.    (2) Consiliul local 
exercita urmatoarele categorii de atributii:  
      b) atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a 
comunei, orasului sau municipiului;  
   c) atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, 
orasului sau municipiului;  
      (4) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. b), consiliul local:  
   a) aproba, la propunerea primarului, bugetul local, virarile de credite, 
modul de utilizare a rezervei bugetare si contul de incheiere a exercitiului 
bugetar; „,coroborate cu prevederile art.19 din Legea nr.273/2006 privind 
finantele publice locale cu modificările şi completările ulterioare”Art. 19. - 
(1) Bugetele locale si celelalte bugete prevazute la art. 1 alin. (2) se aproba 
astfel:  
   a) bugetele locale, bugetele imprumuturilor externe si interne si bugetele 
fondurilor externe nerambursabile, de catre consiliile locale ale comunelor, 
oraselor, municipiilor, sectoarelor, judetelor si de Consiliul General al 
Municipiului Bucuresti, dupa caz;  
   b) bugetele institutiilor publice, de catre consiliile prevazute la lit. a), in 
functie de subordonarea acestora.  
   (2) Pe parcursul exercitiului bugetar, autoritatile deliberative pot aproba 
rectificarea bugetelor prevazute la alin. (1) lit. a) si b), in termen de 30 de 
zile de la data intrarii in vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, 
precum si ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor 
principali de credite. Rectificarilor bugetelor locale li se vor aplica aceleasi 
proceduri ca si aprobarii initiale a acestora, cu exceptia termenelor din 
calendarul bugetar.’,  

Fata de cele prezentate propun spre dezbatere şi aprobare în şedinţa 
extraordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din data de 04 august 
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2017, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017, 
conform anexei: 
   DENUMIRE                        
VENITURI  

 

   SUMA  
-mii lei- 

DENUMIRE CHELTUIELI  SUMA 
-mii lei-  

AN 2017 
48020403 
Prefinantare 
Total an 2017 
 
 
AN 2018 
480020401 Sume 
primite in contul 
platilor efectuate in 
anul curent 
Total 2018 
 
AN 2019 
480020401 Sume 
primite in contul 
platilor efectuate in 
anul curent 
Total 2019 
  

 + 3968,00 
 
    
+ 3968,00 
 
 
+ 3968,00 
 
 
 
 
 
+ 3968,00 
 
+ 3401,00 
 
 
 
 
 
+ 3401,00 

AN 2017 
Cap.70.02 AALIMENTARE CU APA 
Subcap.70020501 Alimentare cu apa 
Art.5804 Programe FEADR 
Al.580402 Finantare externa 
nerambursabila 
Total an 2017 
 
 
AN 2018 
Cap.70.02 AALIMENTARE CU APA 
Subcap.70020501 Alimentare cu apa 
Art.5804 Programe FEADR 
Al.580402 Finantare externa 
nerambursabila 
Total an 2018 
 
AN 2019 
Cap.70.02 AALIMENTARE CU APA 
Subcap.70020501 Alimentare cu apa 
Art.5804 Programe FEADR 
Al.580402 Finantare externa 
nerambursabila 
Total an 2019 

 
+ 3968,00 
 
 
 
 
+ 3968,00 
 
 
 
+ 3968,00 
 
 
 
 
+ 3968,00 
 
 
+ 3401,00 
 
 
 
 
+ 3401,00 

TOTAL VENITURI + 11.337,00      TOTAL CHELTUIELI                      + 11.337,00      

 
PRIMAR 

Gheorghe Dumbravă  
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NR………../………..2017 
RAPORT DE SPECIALITATE 

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVITOR LA  
rectificarea bugetului local  pe anul 2017 

 
În conformitate cu prevederile art.36, alin.2,lit.(b) şi alin.4,lit.(a) din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,respectiv „Art. 36.    (2) Consiliul local exercita urmatoarele 
categorii de atributii:  
      b) atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei, orasului 
sau municipiului;  
   c) atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, orasului sau 
municipiului;  
      (4) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. b), consiliul local:  
   a) aproba, la propunerea primarului, bugetul local, virarile de credite, modul de 
utilizare a rezervei bugetare si contul de incheiere a exercitiului bugetar; „,coroborate cu 
prevederile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificările 
şi completările ulterioare”Art. 19. - (1) Bugetele locale si celelalte bugete prevazute la 
art. 1 alin. (2) se aproba astfel:  
   a) bugetele locale, bugetele imprumuturilor externe si interne si bugetele fondurilor 
externe nerambursabile, de catre consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, 
sectoarelor, judetelor si de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz;  
   b) bugetele institutiilor publice, de catre consiliile prevazute la lit. a), in functie de 
subordonarea acestora.  
   (2) Pe parcursul exercitiului bugetar, autoritatile deliberative pot aproba rectificarea 
bugetelor prevazute la alin. (1) lit. a) si b), in termen de 30 de zile de la data intrarii in 
vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum si ca urmare a unor propuneri 
fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. Rectificarilor bugetelor locale li se 
vor aplica aceleasi proceduri ca si aprobarii initiale a acestora, cu exceptia termenelor 
din calendarul bugetar.’. 

Fata de cele expuse si in conformitate cu art.44, alin.1 din legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
propun spre aprobare  proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al 
comunei Stoeneşti  pentru anul 2017,supus spre dezbatere şi aprobare în şedinţa 
extraordinară a Consiliului Local al comunei Stoeneşti din data de 04 august 2017 . 

 
CONSILIER 

TATULESCU NICOLETA 
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