
JUDETUL CONSTANTA 

CONSILIUL LOCAL 

Str. Soseaua Constantei nr. 45 

Tel / Fax : 0241 874825 

                                          

H O T A R A R E A   NR. 57 

privind rectificarea  bugetului local pe anul 2014  

        Consiliul Local al comunei Crucea, judetul Constanta in sedinta ordinara din data de 

14.08.2014; 

         Avand in vedere : 

           Expunerea  de motive cu privire la rectificarea  bugetului local pe anul 2014

 prezentata de primarul comunei; 

-   Adresa nr.14126/01.08.2014 a Consiliului Judetean Constanta prin care se comunica 
HCJ nr.173/31.07.2014, privind  repartizarea pe unitati administrativ - teritoriale a procentului 
de 20%  din 18.5%, din impozitul pe venit pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, 
pentru infrastructura  pe anul 2014 in suma de 386.207 lei din care: 

- plata rate arierate pentru anul 2014, in suma de 186.207 lei ;  
 dezvoltare locala - Camin cultural Crucea  in suma de 200.000 lei; 
 

- Subventii de la bugetul de stat pentru proiectul “EFICIENTIZAREA CONSUMULUI DE 
ENERGIE ELECTRICA PENTRU COMUNA CRUCEA’’ -  COD SMIS – 21370, co-finantat din FEDR 
prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competivitatii Economice (POS CCE), Axa 
prioritara nr.4, privind valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea 
energiei verzi ,  suma de 57.874  lei; 

 

Raportul de avizare al comisiei de specialitate buget – finante a Consiliului Local Crucea ; 

Avizul de legalitate dat de secretarul Comunei Crucea, judetul Constanta; 

In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele  publice  locale si  ale 

Legii nr.356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014 ; 

   In temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit. b coroborat cu alin. 4 , lit. a si ale art. 45, alin 2, 

lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata.. 

H O T A R A S T E 

Art.1. Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2014 , majorandu-se la partea de 

venituri cu suma de 444.081 lei, prevederile anuale fiind de 6.986.901 lei  si la partea de 

cheltuieli majorandu-se cu suma de 444.081  lei,  prevederile  anuale fiind de 6.986.901 lei, pe 

surse de venituri si cheltuieli, pe capitole  si subcapitole bugetare prevazute in anexa ce face 

parte integranta din prezenta .   

Art.2 Se aproba transferarea sumei de 177.173 lei repartizata in timestrul IV,  in bugetul 

initial, ca sustinere din bugetul local pentru rambursarea de credit si dobanda aferenta 



acestuia pentru contractul de imprumut nr.5091/20.05.2013 , in urmatoarele capiotole de 

buget dupa cum urmeaza: 

Cap. Autoritati executive – suma de 24.173 lei;  

Cap. Invatamant – suma de 68.000 lei;  

Cap. Servicii de dezvoltare publica,locuinte ,ape si mediu – suma de 85.000 lei;  

        Art.3. Primarul comunei impreuna cu compartimentul financiar contabil vor urmari 

realizarea veniturilor si cheltuielilor prevazute in bugetul local. 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu ____voturi  pentru ,_____ voturi contra_si ____ 

abtineri . 

Crucea 14.08.2014 

                

  Presedinte de sedinta,  

                    MOISE DAN 

Contrasemnez                                                      

Secretar ,               

REVEICUTA  GURGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         



       ROMANIA                                                                                    

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

 

 

E X P U N E R E  DE  M O T I V E 

                                            privind rectificarea  bugetului local pe anul 2014 

 

  Doamnelor si domnilor consilieri ! 

Avand in vedere : 

-   Adresa nr.14126/01.08.2014 a Consiliului Judetean Constanta prin care se comunica HCJ 
nr.173/31.07.2014, privind  repartizarea pe unitati administrativ - teritoriale a procentului de 20%  din 
18.5%, din impozitul pe venit pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, pentru infrastructura  
pe anul 2014 in suma de 386.207 lei din care: 

- plata rate arierate pentru anul 2014, in suma de 186.207 lei ;  
 dezvoltare locala - Camin cultural Crucea  in suma de 200.000 lei; 
 

- Subventii de la bugetul de stat pentru proiectul “EFICIENTIZAREA CONSUMULUI DE ENERGIE 
ELECTRICA PENTRU COMUNA CRUCEA’’ -  COD SMIS – 21370, co-finantat din FEDR prin Programul 
Operational Sectorial Cresterea Competivitatii Economice (POS CCE), Axa prioritara nr.4, privind 
valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi ,  suma de 57.874  lei; 

Urmare alocarii acestor sume se transferarea sumei de 177.173 lei repartizata in timestrul IV,  in 

bugetul initial, ca sustinere din bugetul local pentru rambursarea de credit si dobanda aferenta acestuia 

pentru contractul de imprumut nr.5091/20.05.2013 , in urmatoarele capiotole de buget dupa cum 

urmeaza: 

Cap. Autoritati executive – suma de 24.173 lei;  

Cap. Invatamant – suma de 68.000 lei;  

Cap. Servicii de dezvoltare publica,locuinte ,ape si mediu – suma de 85.000 lei;  

Veniturile si cheltuielile prezentate in proiectul de rectificarea  bugetului local pe anul 2014  , 

majorandu-se la partea de venituri cu suma de 444.081 lei, prevederile anuale fiind de 6.986.901 lei   si 

la partea de cheltuieli majorandu-se cu suma de 444.081 lei, prevederile anuale fiind de 6.986.901 lei  

pe surse de venituri si cheltuieli, pe capitole  si subcapitole bugetare.   

Prevederile bugetare la partea cheltuieli se structureaza conform anexei prezentate. 

Ca urmare a celor prezentate va solicitam doamnelor si domnilor consilieri  sa fiti de acord cu 

propunerile facute.    

Crucea ,14.08.2014               Primar,  

                                 Gheorghe Frigioi  

 

 

  



       ROMANIA                                                                                       

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

RAPORT 

privind rectificarea  bugetului local pe anul 2014  

Domnule primar, 

 Avand in vedere :  

 

-   Adresa nr.14126/01.08.2014 a Consiliului Judetean Constanta prin care se comunica HCJ 

nr.173/31.07.2014, privind  repartizarea pe unitati administrativ - teritoriale a procentului de 20%  

din 18.5%, din impozitul pe venit pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, pentru 

infrastructura  pe anul 2014 in suma de 386.207 lei din care: 

- plata rate arierate pentru anul 2014, in suma de 186.207 lei ;  

 dezvoltare locala - Camin cultural Crucea  in suma de 200.000 lei; 

 

- Subventii de la bugetul de stat pentru proiectul “EFICIENTIZAREA CONSUMULUI DE 

ENERGIE ELECTRICA PENTRU COMUNA CRUCEA’’ -  COD SMIS – 21370, co-finantat din FEDR prin 

Programul Operational Sectorial Cresterea Competivitatii Economice (POS CCE), Axa prioritara 

nr.4, privind valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi ,  

suma de 57.874  lei; 

Urmare alocarii acestor sume se transferarea sumei de 177.173 lei repartizata in timestrul 

IV,  in bugetul initial, ca sustinere din bugetul local pentru rambursarea de credit si dobanda 

aferenta acestuia pentru contractul de imprumut nr.5091/20.05.2013 , in urmatoarele capiotole 

de buget dupa cum urmeaza: 

Cap. Autoritati executive – suma de 24.173 lei;  

Cap. Invatamant – suma de 68.000 lei;  

Cap. Servicii de dezvoltare publica,locuinte ,ape si mediu – suma de 85.000 lei;  

 

Veniturile si cheltuielile prezentate in proiectul de rectificarea  bugetului local pe anul 2014 

, majorandu-se la partea de venituri cu suma de 444.081 lei, prevederile anuale fiind de 6.986.901 

lei   si la partea de cheltuieli majorandu-se cu suma de 444.081 lei, prevederile anuale fiind de 

6.986.901 lei  pe surse de venituri si cheltuieli, pe capitole  si subcapitole bugetare.   

Prevederile bugetare la partea cheltuieli se structureaza conform anexei prezentate. 

 

Prevederile bugetare la partea cheltuieli se structureaza  conform anexei prezentate. 

Ca urmare a celor prezentate, va rog domnule primar, sa fiti de acord cu propunerile facute.  

  Crucea , 08.08.2014                  

                                            Intocmit ,                                  

                    Inspector , 

     


