
 

ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA ADAMCLISI 

CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 

PRIVIND  APROBAREA  BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI A LISTEI OBIECTIVELOR DE 
INVESTITIE PE ANUL 2012 AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ADAMCLISI, JUDETUL CONSTANTA 

 

 Consiliul Local al comunei Adamclisi, judetul Constanta intrunit in sedinta extraordinara legal constituita 

la data de 08.02.2012; 

Avand in vedere: 

- Raportul de specialitate intocmit  de catre domnul Slabu Marian , inspector  in cadrul 
Compartimentului buget – finante, impozite si taxe, contabilitate  prin care propune  aprobarea 
bugetului local de venituri si cheltuieli si a listei obiectivelor de investiei pe anul 2012 al Consiliului Local 
al comunei Adamclisi;; 

-Prevederile  Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293 / 2011 ; 

-Prevederile   Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

- Expunerea de motive a domnului Burcea Anton Tudorel, primarul comunei Adamclisi; 

- Rapoortul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1   pentru programe de dezvoltare economico – 
sociala, buget – finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura. Gospodarie 
comunala, protectia mediului, servicii si comert   prin care se propune admiterea proiectului de hotarare 
in forma in care a fost redactat si prezentat; 

- Avizul de legalitate al secretarului comunei Adamclisi, judetul Constanta; 

In baza dispozitiilor   art.  36,   alin.(2), lit. b) , alin. (4), lit. a) si lit. e)    si art. 115, alin. (1), lit. b) 
din Legea nr. 215 / 2001 a administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ADAMCLISI, JUDETUL CONSTANTA 

 

HOTARASTE: 

ART. 1. Se aproba bugetul local de venituri si cheltuieli al comunei Adamclisi pe anul 2012  care va avea 
urmatorul volum: 

 

VENITURI TOTAL:   2.480.908 LEI. 

Din care: 

Venituri proprii – 755.000 lei 

Sume allocate din cotele defalcate de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale – 
530.813 lei 

Sume defalcate din TVA  pentru echilibrarea bugetelor locale din cota statului – 191.687 lei. 

Sume defalcate  din TVA pentru invatamant – 873.903 lei. 

Sume defalcate din TVA pentru ajutor social – 25.395 lei. 

Sume  defalcate din TVA pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap – 59.110 
lei. 

Subventii – 45.000 lei. 

CHELTUIELI TOTAL RON – 2.480.908 LEI. 

Din care: 

Administratie publica – 648.000 lei. 

Invatamant – 913.903 lei din care 

Cultura – 232.000  lei 

Din care pentru investitii – 100.000 lei. 

Asistenta sociala – 242.395 lei. 

Servicii si dezvoltare publica – 180.610. 

Cheltuieli drumuri – 20.000 lei. 

Alte actiuni economice P.S.I . – 8.000 lei. 



Politie comunitara – 156.000 lei. 

Din care investitii – 80.000 lei. 

Colectarea deseurilor – 80.000 lei. 

ART. 2. Veniturile se constituie din impozite s itaxe locale si alte venituri de la populatie, sume din  cota 
de 22 % pentru echilibrarea bugetului local, sume defalcate din T.V.A. 

Cheltuielile prevazute  in bugetul local  de venituri si cheltuieli  pe anul 2012 reprezeinta limite maxime 
care nu pot fi depasite iar modificarile se pot face numai in conditiile legii. 

ART. 3. Se aproba Lista obiectivelor de investitie  la nivelul comunei  Adamclisi finantate din bugetul local  
conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

  ART. 4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se abiliteaza primarul comunei Adamclisi si  
Compartimentul buget – finante, impozite si taxe, contabilitate  din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Adamclisi. 

ART. 5. Secretarul comunei Adamclisi va comunica prezenta hotarare   Agentiei Judetene pentru Plati si 
Inspectie Sociala Constanta  si persoanelor interesate pentru ducerea ei la indpelinire, Institutiei 
Prefectului Judetului Constanta pentru control si verificarea legalitatii . 

 Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 9  voturi pentru, _________ voturi impotriva 
si __________voturi abtineri , la sedinta fiind prezenti un numar de 9  consilieri din cei 11 consilieri in 
functie. 

 

 

NR. 1                                            PRESEDINTE DE SEDINTA                                   CONTRASEMNAT 

DATA 08.02.2012                                          CONSILIER                                                 SECRETAR 

                                                                      RASIT BEINUR                                               SIBEL SERIF 



 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 

Subsemnatul Burcea Anton Tudorel, primarul comunei  Adamclisi, Judetul 
Constanta; 
 Avand in vedere: 

- Raportul de specialitate intocmit de catre   domnul  Slabu Marian, 
inspector in cadrul Compartimentului buget – finante, impozite si taxe, 
contabilitate  prin care propune aprobarea bugetului local de venituri si 
cheltuieli si a listei obiectivelor de investitii pe anul 2012 al Consiliului 
Local al comunei Adamclisi; 

- Prevederile Legii  bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293 /  2011; 
- Prevederile  Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
- Sustin ca fiind importanta si necesara aprobarea de catre Consiliul 

Local ADAMCLISI a proiectului de hotarare privind  APROBAREA 
BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI A LISTEI 
OBIECTIVELOR DE INVESTITIE PE ANUL 2012 AL 
CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ADAMCLISI, JUDETUL 
CONSTANTA. 

- In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. b) , alin.(4), lit. a) si lit. e)  
precum si  ale art. 45, art. 115, alin. (1), lit. b)  din Legea 215/2001 
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

- Apreciez ca fiind oportuna adoptarea proiectului de hotarare avand ca 
obiectiv APROBAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI 
CHELTUIELI SI A LISTEI OBIECTIVELOR DE INVESTITIE PE 
ANUL 2012 AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI 
ADAMCLISI, JUDETUL CONSTANTA. 

 
 

 
PRIMAR 

BURCEA ANTON TUDOREL

ROMANIA 
JUD CONSTANTA 

COMUNA ADAMCLISI 
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