
     

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea unor virari de credite între capitole bugetare, în trimestrul III al anului 

2017 

 

Iniţiator: Boţ Iulian, primarul comunei Lieşti 

Nr. înregistrare şi data depunerii proiectului:                                

   

                             Consiliul local al comunei Lieşti, întrunit in ședința ordinară din data de      ;  

  Având în vedere expunerea de motive prezentată de iniţiator, inreg. sub    nr.   ; 

  Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Liești, inreg. sub nr.; 

  Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 16 / 31.03.2017  privind aprobarea bugetului 

local al comunei Liești pentru anul 2017; 

  Având în vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.          _; 

Având în vedere prevederile Legii  privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice nr. 153/2017,  cu modificările  si completările  ulterioare; 

  Având în vedere prevederile Legii  privind  finanțele  publice  locale  nr. 273/2006,  

cu modificările  si completările  ulterioare; 

  Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), litera ,,a” și alin. (4), lit.a) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările si 

completările ulterioare; 

  In baza art. 45, alin. (1)din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

  Art.1.- Se aprobă virarea de credite între capitole bugetare, în trimestrul III al 

anului 2017, după cum urmează:  

 

   Mii lei 

Sursa  Influente 

+/- 

CAP 51.02 – Autoritati executive  -70,00 

Cheltuieli de personal -70,00 

CAP 61.02-Ordine publica si 

siguranta nationala 

+4,00 

Cheltuieli de personal +4,00 

CAP 67.02 – Cultura recreere si 

religie 

+6,00 

Cheltuieli de personal +6,00 

CAP 74.02 – Protectia mediului +60,00 

Cheltuieli de personal +60,00 
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  Art.2.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează dl.  primar al comunei 

Liești, prin Serviciul financiar-contabil.   

 

  Art.3.- Prezenta hotărâre se va comunica celor în drept de către secretarul comunei. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                   Contrasemnează,          

                    SECRETAR,                                

__________________________                            AVADANEI VASILE 

 

 

                                   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R O M A N I A 

JUDETUL GALATI 

COMUNA LIESTI                                                           

PRIMAR 

Nr.  

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 
privind aprobarea unor virări de credite bugetare în trimestrul III al anului 2017 

 

 

 

 
  Având în vedere necesitatea reîncadrarii  personalului din aparatul de specialitate 

al primarului comunei Lieşti, conf. prevederilor Legii 153/2017, pe noile funcţii, grade/trepte 

profesionale, gradaţie corespunzătoare vechimii în muncă şi vechime în specialitate/vechime în 

învăţământ avute, cu stabilirea salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, 

indemnizaţiilor de încadrare şi indemnizaţiilor lunare; 

                       În  baza prevederilor art.49 (4) din Legea 273/29/06/2006 privind finantele publice 

locale, respectiv în baza execuției bugetare de la 18.07.2017 și ținând cont de  fundamentările 

compartimentelor de specialitate și încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin bugetul de 

venituri și cheltuieli pe anul 2017 , propun aprobarea următoarelor virări de credite bugetare : 

  
  Mii lei 

Sursa  Influente 

+/- 

CAP 51.02 – Autoritati executive  -70,00 

Cheltuieli de personal -70,00 

CAP 61.02-Ordine publica si 

siguranta nationala 

+4,00 

Cheltuieli de personal +4,00 

CAP 67.02 – Cultura recreere si 

religie 

+6,00 

Cheltuieli de personal +6,00 

CAP 74.02 – Protectia mediului +60,00 

Cheltuieli de personal +60,00 

 

 

 

Ordonator principal de credite 

 

Primar 

 

BOT   IULIAN 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RAPORT    DE    SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor virări de credite bugetare  

în trimestrul III al anului 2017 

 

 

 

 

  Prin expunerea de motive nr.  Primarul Comunei Liești a inițiat Proiectul de Hotărâre cu 

privire la aprobarea unor virari de credite bugetare în trimestrul III an anului 2017. 

   Conform art. 23, art. 49, din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale , art. 36 

si 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările si 

completările ulterioare, Serviciul financiar contabil  în calitate de compartiment de resort, a 

analizat și elaborat prezentul raport în temeiul prevazut de lege. 

 Având în vedere prevederile art. 11 din Legea nr. 153 din 28 iunie 2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice: 

- alin (1) ,,Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei 

ocupaţionale "Administraţie" din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii 

locale şi din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre 

a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, 

după caz, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după 

caz, a reprezentanţilor salariaţilor,,; 

- alin (3) ,,Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizează de către ordonatorul de 

credite, cu respectarea prevederilor art. 25,, 

- alin (4),,Nivelul veniturilor salariale se stabileşte, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi 

(3), fără a depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar sau, după caz, a 

indemnizaţiei lunare a vicepreşedintelui consiliului judeţean, sau, după caz, a viceprimarului 

municipiului Bucureşti, corespunzător nivelului de organizare: comună, oraş, municipiu, 

sectoarele municipiului Bucureşti, primăria generală a municipiului Bucureşti, exclusiv 

 

 

 

Nr.          
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majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în 

bugetele de venituri şi cheltuieli,,. 

  Având în vedere prevederile art. 40 din Legea nr. 153 din 28 iunie 2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice ,,Prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) 

din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, 

în perioada 1 iulie 2017- 31 decembrie 2021, indemnizaţia maximă lunară de care beneficiază 

consilierii locali pentru participarea la numărul maxim de şedinţe este de până la 10% din 

indemnizaţia lunară a primarului, preşedintelui consiliului judeţean sau primarului general al 

municipiului Bucureşti, după caz, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2). 

 

Ținând seamă de cele prezentate mai sus și având în vedere  reîncadrarea  personalului 

salarizat conf. prevederilor Legii 153/2017, pe noile funcţii, grade/trepte profesionale, gradaţie 

corespunzătoare vechimii în muncă şi vechime în specialitate/vechime în învăţământ avute, cu 

stabilirea salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare 

şi indemnizaţiilor lunare, rezultă necesitatea efectuării unor virări de credite bugetare de la un 

capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare.  

Virările de credite bugetare propuse mai jos nu modifică totalul cheltuielilor de personal 

aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017. 

CHELTUIELI  
          Mii lei 

Nr.  

Crt. 

Sursa  Buget 

Initial 

Buget 

Rectificat  

Influente 

+/- 

 TOTAL 18684,00 18684,00  

1 CAP 51.02 – Autoritati executive  1955,98 1885,98 -70,00 

Cheltuieli de personal 1396,50 1326,50 -70,00 

Cheltuieli cu bunuri si servicii 436,48 436,48  

Cheltuieli de capital  123,00 123,00  

2 CAP 54.02 – Alte servicii publice 

generale 

310,00 310,00  

Fonduri de rezerva  310,00 310,00  

3 CAP 61.02-Ordine publica si 

siguranta nationala 

177,12 181,12 +4,00 

Cheltuieli de personal 87,00 91,00 +4,00 

Cheltuieli cu bunuri si servicii 90,12 90,12  

4 CAP 65.02 - Invatamant 5061,70 5061,70  

Cheltuieli de personal 4051,95 4051,95  

Cheltuieli cu bunuri si servicii 481,75 481,75  

Cheltuieli cu asistenta sociala  66,00 66,00  

Alte cheltuieli – burse 36,00 36,00  

Cheltuieli de capital 426,00 426,00  

5 CAP 66.02 - SANATATE 55,00 55,00  

Cheltuieli de personal 55,00 55,00  

6 CAP 67.02 – Cultura recreere si 

religie 

1312,20 1318,20 +6,00 

http://idrept.ro/00077554.htm


Cheltuieli de personal 48,20 54,20 +6,00 

Cheltuieli cu bunuri si servicii 569,00 569,00  

Alte cheltuieli – asociatii, culte 330,00 330,00  

Cheltuieli de capital 365,00 365,00  

7 

 
CAP 68.02 – Asistenta sociala 1105,00 1105,00  

Cheltuieli de personal 669,60 669,60  

Asistenta sociala 435,40 435,40  

8 CAP. 70.02 – Servicii si dezvoltare 

publica 

1293,00 1293,00  

Cheltuieli cu bunuri si servicii 733,00 733,00  

Cheltuieli de capital 473,00 473,00  

9 CAP 74.02 – Protectia mediului 991,00 1051,00 +60,00 

Cheltuieli de personal 179,00 239,00 +60,00 

Cheltuieli cu bunuri si servicii 462,00 462,00  

 Cheltuieli de capital 350,00 350,00  

 CAP. 83.02 – Agricultura, sivicultura 

si vanatoare 

25,00 25,00  

Cheltuieli cu bunuri si servicii 25,00 25,00  

10 CAP 84.02 - Transporturi 6398,00 6398,00  

Cheltuieli cu bunuri si servicii 250,00 250,00  

Cheltuieli de capital 6148,00 6148,00  

 

 

 

Proiectul de hotărâre întrunește condițiile legale și propun aprobarea sa în ședința 

Consiliului Local.  

 

 

Sef serviciu financiar contabil, 

 

Pleșcan Nicoleta 


