
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIESTI 

INVITATIE DE PARTICIPARE LA SEDINTA 

 

  
 

D-lui /d-nei   
 

 
 
 
 

• INVITAŢIE 
 

 
 

In temeiul Dispoziției  primarului comunei Liesti,  sunteţi invitat(ă)  să 

participaţi la şedinţa extraordinară a   C.L. Lieşti ce va avea loc în data de 
30.07.2018,  ora 18,00 ,  in sala de festivitati a stadionului comunal  LIEŞTI. 

 
 

Se propune următoarea ordine de zi: 

 

 

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND:  rectificarea bugetului local al 

comunei Lieşti 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notă: invitația se comunică prin SMS iar materialele de ședința se publică pe pagina  web : 

www.primaria-liesti.ro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.primaria-liesti.ro/
http://www.primaria-liesti.ro/


PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rectificării Bugetului Local pe anul 2018 și a Listei de Investiții aferente 

 

__________________________________________________________________________ 

Iniţiator: Boţ Iulian, primarul comunei Lieşti 

Nr. înregistrare şi data depunerii proiectului:    

________________________________________________________________________ 

  

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

30.07.2018, ora 18,00; 

  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. 5/14.02.2018 privind aprobarea 

bugetului local al comunei Liești pentru anul 2018, cu completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018, numărul 

2/03 ianuarie 2018; 

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

  Având în vedere prevederile Legii  privind  finanțele  publice  locale  nr. 

273/2006,  cu modificările  și completările  ulterioare; 

  Având în vedere prevederile art. 36, alin. (1) și (2), literele ,,b”, 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, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

H O T ĂR Ă Ș T E : 

  Art.1.- Se aprobă rectificarea Bugetului Local pe anul 2018 și a Listei de 

Investiții aferente,   conform   Anexei  care face parte integranta  din prezenta  hotărâre.  

  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,                        

 

 
 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

privind aprobarea rectificării Bugetului Local pe anul 2018 și a Listei de Investiții aferente 

 

 

                 In  baza prevederilor art.19(2) din Legea 273/29/06/2006 privind finantele publice 

locale cu modificarile si completarile și ținând cont de  fundamentările compartimentelor de 

specialitate privind  rectificarea bugetară , propun aprobarea rectificării bugetului local pe anul 

2018 și a Listei de Investiții aferente: 

  

 BUGETUL LOCAL AL COMUNEI LIEȘTI PE ANUL 2018: 

 

Venituri  mii lei 



Nr.  

Crt. 

Sursa  Buget 

Inițial 

Buget 

Rectificat  

Influențe 

+/- 

 TOTAL      16573,63       16725,63 +152,00 

1 030218 Imp.ven.transf.propr.imob. 23,00 23,00  

2 040201 Cote def.imp.pe venit 888,00 888,00  

3 040204 Sume aloc din cote def. 1595,00 1595,00  

4 07020101 Impozit/taxa pe cladiri pf 181,00 191,00 +10,00 

5 07020102 Impozit/taxa pe cladiri pj 222,00 277,00 +55,00 

6 07020201 Impozit/taxa pe teren pf 228,00 228,00  

7 07020202 Impozit/taxa pe teren pj 32,00 32,00  

8 07020203 Impozit/taxa extravilan 373,00 373,00  

9 070203 Taxa judiciara de timbru 102,00 102,00  

10 110202 Sume def. din TVA descentr. 1567,00 1567,00  

11 110206 Sume def. din TVA echilibr. 2482,00 2482,00  

12 16020201 Impozit mijl. Transp. pf 280,00 327,00 +47,00 

13 16020202 Impozit mijl. Transp. pj 87,00 105,00 +18,00 

14 160203 Taxe si tarife licente  104,00 104,00  

15 160250 Alte taxe pt util. bunurilor 8,00 8,00  

16 300205 Venit. din conces. si inchir. 174,00 174,00  

17 340202 Taxa extrajud. timbru 11,00 11,00  

18 350201 Venit din amenzi 273,00 295,00 +22,00 

19 350202 Penalitati pt nedep. declaratii 2,00 2,00  

20 360206  Taxe speciale 318,00 318,00  

21 360250 Alte venituri 2,00 2,00  

22 370203 Vars.din sect.de fct.in sct.dezv. -1692,57 -1692,57 -368,00 

23 370204 Vars. din sect.de functionare 1692,57 1692,57 +368,00 

24 420234 Subv. incalzire locuinte 130,00 130,00  

25 420241 Subv.pt.finantarea sanatatii 91,50 91,50  

26 420265 Finantarea program PNDL 5.500,00 5.500,00  

27 420269 Subv. de bugetul de stat pt. 

sustinerea proiectelor finantate din 

FEN 

233,75 233,75  

28 430234 Sume alocate din bugetul 

ANCPI pt finanț. lucr. 

înreg.sistematica 

138,00 138,00  

29 48020201 Sume primite in contul 

platilor efectuate in anul curent 

269,68 269,68  

30 48020202 Sume primite in contul 

platilor efectuate in anii anteriori 

0 0  

31 48020203 Prefinantare 1258,70 1258,70  

 

 

Cheltuieli  

 

Nr.  

Crt. 

Sursa  Buget 

Initial 

Buget 

Rectificat  

Influente mii lei 

+/- 

 TOTAL 20671,23 20823,23 +152,00 

1 CAP 51.02 – Autoritati executive  2446,10 2490,10 +44,00 

Cheltuieli de personal 1821,90 1821,90  



Cheltuieli cu bunuri si servicii 404,20 414,20 +10,00 

Cheltuieli de capital  220,00 254,00 +34,00 

2 CAP 54.02.– Alte servicii publice 

generale 

294,19 243,46 -50,73 

Fonduri de rezerva  50,73 0 -50,73 

Servicii publice comunitare de 

evidență a persoanelor  

243,46 243,46  

Cheltuieli de personal 196,46 196,46  

Cheltuieli cu bunuri si servicii 42,00 42,00  

Cheltuieli de capital 5,00 5,00  

3 CAP 61.02-Ordine publica si 

siguranta nationala 

254,88 254,88  

Cheltuieli de personal 148,88 148,88  

Cheltuieli cu bunuri si servicii 41,00 41,00  

Cheltuieli de capital 65,00 65,00  

4 CAP 65.02 - Invatamant 2531,70 2711,50 +179,80 

Cheltuieli cu bunuri si servicii 534,40 577,2 +42,80 

Cheltuieli cu asistenta sociala  37,00 37,00  

Alte cheltuieli – burse 45,00 45,00  

Cheltuieli de capital 117,20 254,20 +137,00 

 Programe din Fondul Social 

European (FSE) 

1798,10 1798,10  

5 CAP 66.02 - SANATATE 99,50 99,50  

Cheltuieli de personal 99,50 99,50  

6 CAP 67.02 – Cultura recreere si 

religie 

859,92 859,92  

Cheltuieli de personal 103,92 103,92  

Cheltuieli cu bunuri si servicii 356,00 356,00  

Alte cheltuieli – asociatii, culte 350,00 350,00  

Cheltuieli de capital 50,00 50,00  

7 

 

CAP 68.02 – Asistenta sociala 1365,94 1365,94 0 

Cheltuieli de personal 1027,05 902,05 -125,00 

Asistenta sociala 338,89 463,89 +125,00 

8 CAP. 70.02 – Servicii si dezvoltare 

publica 

1433,10 1552,03 +118,93 

Cheltuieli de personal 293,60 293,60  

Cheltuieli cu bunuri si servicii 691,00 742,93 +51,93 

Alte transferuri 248,50 248,50  

Cheltuieli de capital 200,00 267,00 +67,00 

9 CAP 74.02 – Protectia mediului 428,90 428,90  

Cheltuieli de personal 199,90 199,90  

Cheltuieli cu bunuri si servicii 229,00 229,00  

10 CAP 84.02 - Transporturi 10957,00 10817,00 -140,00 

Cheltuieli cu bunuri si servicii 360,00 90,00 -270,00 

Cheltuieli de capital 10597,00 10727,00 +130,00 

 
Ordonator principal de credite 

Primar 

 

BOȚ   IULIAN 



 
 

  

 

RAPORT    DE    SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificarii Bugetului Local pe anul 2018 și a Listei de 

Investiții aferente 

 

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

privire la rectificarea Bugetului Local de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și a Listei de 

Investiții aferente. 

   Conform art. 23, art. 36, 48 alin (2) și 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: 

Adresa nr. 1511/25.07.2018 prin care Școala Gimnazială nr. 1 solicită alocare de fonduri 

pentru servicii de ignifugare acoperiș și sistem detecție și alarmare incendiu; 

Adresa nr. 1780/25.07.2018, prin care Școala Gimnazială nr. 2 solicită alocare de fonduri 

pentru servicii de ignifugare acoperiș și sistem detectie si alarmare incendiu; 

Adresa nr. 1985/25.07.2018, prin care Școala Sf. Nicolae solicită alocare de fonduri 

pentru servicii de ignifugare acoperiș, sistem detecție si alarmare incendiu și suplimentarea 

obiectivului de investiții Reabilitare acoperis Gradinita nr. 3; 

Nota de fundamentare nr. 8887/25.07.2018; 

Analiza contului de execuție privind plățile și încasările  la data de 30.06.2018; 

           Ținând seama de cele prezentate mai sus, de solicitările primite de la compartimentele de 

specialitate din cadrul instituției și de prioritățile stabilite în vederea funcționării în interesul 

colectivității locale,   rezultă necesitatea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli 

corespunzator pe cele doua secțiuni, astfel: 

Veniturile comunei Liești aprobate în suma de 16573,63 mii lei se majorează cu suma de 

152 mii lei în conformitate cu contul de execuție la data de 30.06.2018, acestea devenind 

16725,63 mii lei. 

Cheltuielile comunei Liești aprobate în suma 20671,23 de mii lei se majorează cu suma 

de 152 mii lei acestea devenind 20823,23mii lei. 

 

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE  

VENITURI 

Se suplimentează cod indicator 07.02.01.01 ,, Impozit pe cladiri de la persoane fizice ,, cu suma 

de 10 mii lei; 

Se suplimentează cod indicator 07.02.01.02 ,, Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice,, 

cu suma de 55 mii lei; 

Se suplimentează cod indicator 16.02.02.01 ,, Impozit pe mijloacele de transport detinute de 

persoane fizice,, cu suma de 47 mii lei; 

Se suplimentează cod indicator 16.02.02.02 ,, Impozit pe mijloacele de transport detinute de 

persoane juridice,, cu suma de 18 mii lei; 

Se suplimentează cod indicator 35.02.01.02 ,, Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de 

către alte instituţii de specialitate,, cu suma de 22 mii lei; 

Se diminuează cod indicator 37.02.03 ,,Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru 

finanțarea secțiunii de dezvoltare’’ cu suma de 368  mii lei. 

 

CHELTUIELI  



La cap. 51.02 – Autorități executive:  

Se suplimentează titlul 20 ,,Cheltuieli cu bunuri și servicii,, cu suma de 10 mii lei pentru servicii 

ignifugare acoperiș primarie; 

 

La cap. 54.02 - Alte servicii publice: 

Se diminuează subcap. 54.02.05 ,,Fond de rezervă bugetară la dispoziția autoritaților locale titlul 

50 ,, Fonduri de rezervă,, cu suma de 50,73 mii lei, care va fi utilizata la sectiunea de dezvoltare 

pentru cap. cap. 65.02 Învățământ; 

La cap. 65.02 – Învățământ: 

Se suplimentează titlul 20 ,,Cheltuieli cu bunuri și servicii,, cu suma de 42,80 mii lei pentru 

servicii ignifugare acoperiș școli și grădinițe și obiecte de inventar, astfel: 

- Școala Gimnazială nr. 1- 12,4 mii lei; 

- Școala Gimnazială nr. 2 – 8,2 mii lei; 

- Școala Sf. Nicolae - 22,20 mii lei; 

La cap. 67.02 – Cultura, recreere și religie: 

La subcap. 67.02.05.01 – ,,Sport,, se suplimentează titlul 20 ,,Cheltuieli cu bunuri și 

servicii,, cu suma de 30 mii lei; 

La subcap. 67.02.05.03 – ,,Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive 

si de agrement,, se diminueaza titlul 20 ,,Cheltuieli cu bunuri și servicii,, cu suma de 30 mii lei; 

 

La cap. 68.02 – Asigurări și asistență socială: 

Se diminuează titlul 10 ,,Cheltuieli de personal,, cu suma de 125 mii lei; 

Se suplimentează titlul 57 - ,,Asistență socială,, cu suma de 125 mii lei; 

 

La cap. 70.02 – Locuințe, servicii și dezvoltare publică: 

La subcap. 70.02.06 - ,,Iluminat public și electrificări rurale,, se suplimentează titlul 20 

,,Cheltuieli cu bunuri și servicii,, cu suma de 121,93 mii lei (95 mii lei în vederea achiziționării 

unor lămpi stradale și 26,93 mii lei pentru asigurarea cheltuielilor cu iluminatul public); 

La subcap. 70.02.50 - ,,Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării 

comunale,, se diminuează titlul 20 ,,Cheltuieli cu bunuri și servicii,, cu suma de 70 mii lei; 

 

La cap. 84.02 – Transporturi: 

 Se diminuează titlul 20 ,,Cheltuieli cu bunuri și servicii,, cu suma de 270 mii lei; 

 

 

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE  

VENITURI: 

Pentru echilibrarea secțiunii de dezvoltare se suplimentează  37.02.04 ,,Vărsăminte din secţiunea 

de funcţionare’’ cu suma de 368 mii lei. 

 

CHELTUIELI 

La cap. 51.02 – Autorități executive:  

- Se introduce în lista de investițtii la pozitia C. ,,Alte cheltuieli de investitii”, categoria 

de investiții - b. Dotari independente, obiectiv de investiții Reconfigurare și extindere 

rețea informatică și de supraveghere pentru localul primariei,  cu suma de 34 mii lei. 

La cap. 65.02 – Învățământ: 

- Se suplimentează obiectivul de investiții de la pozitia B. ,,Obiective de investiții noi – 

Reabilitare acoperiș Grădinița nr. 3,, cu suma de 25 mii lei; 

- Se modifică denumirea obiectivului de investiții de la  B. ,,Obiective de investiții noi – 

Construire gard Școala Nr. 2 (zona strada Garii) aprobat prin HCL nr. 5/14.02.2018 

în Reparații capitale gard Școala Nr. 2 (zona strada Garii) pozitia C. ,,Alte cheltuieli 



de investitii”, categoria de investiții – e. Alte cheltuieli asimilate investițiilor; 

- Se introduce în lista de investiții la pozitia C. ,,Alte cheltuieli de investitii”, categoria de 

investiții - b. Dotari independente, obiectiv de investiții Sistem detecție și alarmare 

incendiu, cu suma de 112 mii lei, astfel:  

- Școala Gimnazială nr. 1- 26 mii lei; 

- Școala Gimnazială nr. 2 – 26 mii lei; 

- Școala Sf. Nicolae - 60 mii lei; 

La cap. 70.02 – Locuințe, servicii și dezvoltare publică: 

- Se suplimentează obiectivul de investiții de la pozitia C. ,,Alte cheltuieli de investitii”, 

categoria de investiții - b. Dotari independente, obiectiv de investiții Rețea wireless 

locuri publice și extindere rețea monitorizare video în comuna Liești, cu suma de 67 mii 

lei. 

La cap. 84.02 – Transporturi: 

- Se suplimentează pozitia -  C. ,,Alte cheltuieli de investitii”, categoria de investiții c. 

Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii, cu suma de 130 mii lei. 

Sinteza celor prezentate mai sus se regasește în tabelele de mai jos.  

Venituri  mii lei 

Nr.  

Crt. 

Sursa  Buget 

Inițial 

Buget 

Rectificat  

Influențe 

+/- 

 TOTAL      16573,63       16725,63 +152,00 

1 030218 Imp.ven.transf.propr.imob. 23,00 23,00  

2 040201 Cote def.imp.pe venit 888,00 888,00  

3 040204 Sume aloc din cote def. 1595,00 1595,00  

4 07020101 Impozit/taxa pe cladiri pf 181,00 191,00 +10,00 

5 07020102 Impozit/taxa pe cladiri pj 222,00 277,00 +55,00 

6 07020201 Impozit/taxa pe teren pf 228,00 228,00  

7 07020202 Impozit/taxa pe teren pj 32,00 32,00  

8 07020203 Impozit/taxa extravilan 373,00 373,00  

9 070203 Taxa judiciara de timbru 102,00 102,00  

10 110202 Sume def. din TVA descentr. 1567,00 1567,00  

11 110206 Sume def. din TVA echilibr. 2482,00 2482,00  

12 16020201 Impozit mijl. Transp. pf 280,00 327,00 +47,00 

13 16020202 Impozit mijl. Transp. pj 87,00 105,00 +18,00 

14 160203 Taxe si tarife licente  104,00 104,00  

15 160250 Alte taxe pt util. bunurilor 8,00 8,00  

16 300205 Venit. din conces. si inchir. 174,00 174,00  

17 340202 Taxa extrajud. timbru 11,00 11,00  

18 350201 Venit din amenzi 273,00 295,00 +22,00 

19 350202 Penalitati pt nedep. declaratii 2,00 2,00  

20 360206  Taxe speciale 318,00 318,00  

21 360250 Alte venituri 2,00 2,00  

22 370203 Vars.din sect.de fct.in sct.dezv. -1692,57 -1692,57 -368,00 

23 370204 Vars. din sect.de functionare 1692,57 1692,57 +368,00 

24 420234 Subv. incalzire locuinte 130,00 130,00  

25 420241 Subv.pt.finantarea sanatatii 91,50 91,50  

26 420265 Finantarea program PNDL 5.500,00 5.500,00  

27 420269 Subv. de bugetul de stat pt. 

sustinerea proiectelor finantate din 

FEN 

233,75 233,75  



28 430234 Sume alocate din bugetul 

ANCPI pt finanț. lucr. 

înreg.sistematica 

138,00 138,00  

29 48020201 Sume primite in contul 

platilor efectuate in anul curent 

269,68 269,68  

30 48020202 Sume primite in contul 

platilor efectuate in anii anteriori 

0 0  

31 48020203 Prefinantare 1258,70 1258,70  

 

Cheltuieli  

Nr.  

Crt. 

Sursa  Buget 

Initial 

Buget 

Rectificat  

Influente mii lei 

+/- 

 TOTAL 20671,23 20823,23 +152,00 

1 CAP 51.02 – Autoritati executive  2446,10 2490,10 +44,00 

Cheltuieli de personal 1821,90 1821,90  

Cheltuieli cu bunuri si servicii 404,20 414,20 +10,00 

Cheltuieli de capital  220,00 254,00 +34,00 

2 CAP 54.02.– Alte servicii publice 

generale 

294,19 243,46 -50,73 

Fonduri de rezerva  50,73 0 -50,73 

Servicii publice comunitare de 

evidență a persoanelor  

243,46 243,46  

Cheltuieli de personal 196,46 196,46  

Cheltuieli cu bunuri si servicii 42,00 42,00  

Cheltuieli de capital 5,00 5,00  

3 CAP 61.02-Ordine publica si 

siguranta nationala 

254,88 254,88  

Cheltuieli de personal 148,88 148,88  

Cheltuieli cu bunuri si servicii 41,00 41,00  

Cheltuieli de capital 65,00 65,00  

4 CAP 65.02 - Invatamant 2531,70 2711,50 +179,80 

Cheltuieli cu bunuri si servicii 534,40 577,2 +42,80 

Cheltuieli cu asistenta sociala  37,00 37,00  

Alte cheltuieli – burse 45,00 45,00  

Cheltuieli de capital 117,20 254,20 +137,00 

Programe din Fondul Social 

European (FSE) 

1798,10 1798,10  

5 CAP 66.02 - SANATATE 99,50 99,50  

Cheltuieli de personal 99,50 99,50  

6 CAP 67.02 – Cultura recreere si 

religie 

859,92 859,92  

Cheltuieli de personal 103,92 103,92  

Cheltuieli cu bunuri si servicii 356,00 356,00  

Alte cheltuieli – asociatii, culte 350,00 350,00  

Cheltuieli de capital 50,00 50,00  

7 

 

CAP 68.02 – Asistenta sociala 1365,94 1365,94 0 

Cheltuieli de personal 1027,05 902,05 -125,00 

Asistenta sociala 338,89 463,89 +125,00 

8 CAP. 70.02 – Servicii si dezvoltare 1433,10 1552,03 +118,93 



publica 

Cheltuieli de personal 293,60 293,60  

Cheltuieli cu bunuri si servicii 691,00 742,93 +51,93 

Alte transferuri 248,50 248,50  

Cheltuieli de capital 200,00 267,00 +67,00 

9 CAP 74.02 – Protectia mediului 428,90 428,90  

Cheltuieli de personal 199,90 199,90  

Cheltuieli cu bunuri si servicii 229,00 229,00  

10 CAP 84.02 - Transporturi 10957,00 10817,00 -140,00 

Cheltuieli cu bunuri si servicii 360,00 90,00 -270,00 

Cheltuieli de capital 10597,00 10727,00 +130,00 

 

 

           Propun Consiliului Local al comunei Liești, să aprobe următorul proiect de hotărâre cu 

privire la rectificarea bugetului local pe anul 2018 și a Listei de Investiții aferente, în forma 

prezentată. 

 

 

Șef serviciu financiar contabil, 

Pleșcan Nicoleta 

 

 


