
 

      

 

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:                                 14737 din 11.12.2018     

______________________________________________________________________________

   

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

  Având în vedere expunerea de motive prezentată de iniţiator, inreg. sub nr.  14737 

din 11.12.2018  ; 

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

aparatului de specialitate al primarului comunei Liești, inreg. sub nr. 14748  din 12.12.2018  ; 

  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 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 A R A S 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 compartimentul financiar-contabil.   

 

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

comunei. 

 

 

INIȚIATOR, 

 

       PRIMAR, 

       Iulian BOȚ 
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RAPORT    DE    SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului Local pe anul 2018 și a Listei de 

Investiții aferente 

 

 

   Conform art. 23,  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 contractul de finanțare nr. 14117/22.11.2018 pentru Programul național de 

dezvoltare locală privind realizarea obiectivului de investiții ,,Modernizare rețea de iluminat public 

stradal I, comuna Liești, județul Galați,, și contractul de finanțare nr. 14118/22.11.2018 pentru 

Programul național de dezvoltare locală privind realizarea obiectivului de investiții ,,Modernizare rețea 

de iluminat public stradal II,, comuna Liești, județul Galați; 

 Având în vedere analiza contului de execuție privind plățile și încasările  la data de 07.12.2018 

și solicitările primite de la compartimentele de specialitate din cadrul instituției, rezultă necesitatea 

rectificării bugetului de venituri și cheltuieli corespunzator pe cele doua secțiuni, astfel: 

 

   

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE 

VENITURI 

             Se suplimentează cod indicator  04.02.01 ,, Cote defalcate din impozitul pe venit,, cu suma de 

164 mii lei;    

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

finanțarea secțiunii de dezvoltare’’ cu suma de 30  mii lei. 

 

CHELTUIELI: 

Prevederile aprobate  la partea de cheltuieli aferente secțiunii de funcționare, se rectifică în 

funcție de realizările pâna în acest moment, necesarul de asigurat și în funcție de suplimentarea 

veniturilor. 

 

 

La cap. 51.02 – Autorități executive:  

Se suplimentează titlul 20 – ,,Bunuri si servicii,, cu suma de 11,20 mii lei în vederea asigurării 

cheltuielilor cu bunurile și serviciile pentru întreținere și funcționare; 

 

 

 

Nr. 14748  din 12.12.2018   
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La cap. 65.02 –Învățământ:  

Se diminuează titlul 20 – ,,Bunuri si servicii,, cu suma de 1,40 mii lei;  

Se suplimentează titlul 59 – ,,Alte cheltuieli ,,  cu suma de 1,40 mii lei pentru plata burselor 

școlare; 

 

La cap. 67.02 – Cultura recreere si religie 

Se suplimentează titlul 20 – ,,Bunuri si servicii,, cu suma de 10 mii lei în vederea achizitionarii 

unor obiecte de inventar; 

 

La cap. 68.02 – Asigurări și asistență socială 

Se suplimentează titlul 57 – ,,Asistență socială,, cu suma de 35 mii lei pentru plata 

indemnizației de concediu a asistenților personali; 

 

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

Se suplimentează titlul 10 - ,,Cheltuieli de personal,, cu suma de 1,20 mii lei; 

Se suplimentează titlul 20 – ,,Bunuri și servicii,,  cu suma de 29,60 mii lei în vederea asigurării 

cheltuielilor cu bunurile și serviciile pentru întreținere și funcționare; 

Se suplimentează titlul 55 - ,,Transferuri interne ,, cu suma de 7 mii lei; 

 

La cap. 74.02 – Protecția mediului  

Se suplimentează titlul 20 – ,,Bunuri și servicii,,  cu suma de 40 mii lei în vederea asigurării 

cheltuielilor cu bunurile și serviciile pentru întreținere și funcționare; 

 

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE  

 

VENITURI: 

Pentru echilibrarea secțiunii de dezvoltare se suplimentează cod indicator 37.02.04 

,,Vărsăminte din secţiunea de funcţionare’’ cu suma de 30 mii lei. 

 

CHELTUIELI: 

La cap. 84.02 – Transporturi: 

            Se introduce obiectivul de investiții  la poziția B. ,,Obiective (proiecte) de investiţii noi - 
Modernizare rețea de iluminat public stradal I, comuna Liești, județul Galați,, cu suma de 15 mii lei. 

            Se introduce obiectivul de investiții de la poziția B. ,,Obiective (proiecte) de investiţii noi - 
Modernizare rețea de iluminat public stradal II, comuna Liești, județul Galați,, cu suma de 15 mii lei. 

 

           Propun Consiliului Local al comunei Liești, să aprobe proiectul 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 


