
 COMUNA CRUCEA 

JUDETUL CONSTANTA 

CONSILIUL LOCAL 

Str. Soseaua Constantei nr. 45 

Tel / Fax : 0241 874825 

 

 

 

H O T A R A R E A   NR. 71 

privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 

                     

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

30.09.2016, 

 Avand in vedere: 

• Raportul cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2016 prezentata de 

inspectorul  contabil cu privire la : 

 

- Vanzare suprafetei de 1.799 mp, teren intravilan situat in  Stupina, Aleea Crisului 

nr.7,catre LUCA COSTICA conform HCL nr.33/31.03.2016 si a HCL nr.65/29.07.2016 la 

pretul de  7.805 lei; 

 

            - Suma de 154.924  lei, reprezentand subventii de la bugetul de stat,pentru situatia de 

lucrari nr.4, decontate de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, 

urma incheierii contractului de finantare nr.11813/2015 , pentru proiectul “Sistem de 

alimentare cu apa in localitatile Crisan si Siriu,comuna Crucea,,   

 

            - Suma de 277.248  lei, reprezentand subventii de la bugetul de stat,pentru situatia de 

lucrari nr.5, decontate de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, 

urma incheierii contractului de finantare nr.11813/2015 , pentru proiectul “Sistem de 

alimentare cu apa in localitatile Crisan si Siriu,comuna Crucea,,   

 

            - Suma de 124.637 lei, reprezentand subventii de la bugetul de stat, pentru situatia de 

lucrari nr.4, decontate de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in 

urma incheierii contractului de finantare nr.9514/2015 , pentru proiectul “Sistem de alimentare 

cu apa in localitatile Stupina si Galbiori si canalizare in localitatea Crucea, comuna Crucea,,   

- Suma de 405.531 lei, reprezentand subventii de la bugetul de stat, pentru situatia de 

lucrari nr.5, decontate de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in 

urma incheierii contractului de finantare nr.9514/2015 , pentru proiectul “Sistem de alimentare 

cu apa in localitatile Stupina si Galbiori si canalizare in localitatea Crucea, comuna Crucea,,  ; 

 

• Adresa  nr.8474/14.09.2016 a  Ministerului Finantelor Publice,Directia 

Generala a Finantelor Publice Galati – Administratia Judeteana a Finantelor Publice Constanta, 

prin care au fost transmise repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei  dupa cum urmeaza : 

- transferarea sumei de 16.074 lei din trimestrul  III in trimestrul IV din  sume defalcate 

din TVA  pentru cheltuieli de personal ;  

 - hotarari judecatoresti in suma de 1.000 lei; 

 - sume defalcate din TVA pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu 

handicap in suma de 17.105 lei; 



• Avizul de legalitate nr.365/RS/22.09.2016,  dat de secretarul comunei Crucea 

proiectului de hotarare; 

• Raport al comisiei de specialitate pentru agricultura, activitati economic-

financiare, protectia mediului si turism pentru avizarea proiectului de hotarare, 

nr.389/rs/29.09.2016; 

In conformitate cu prevederile art 19 ale Legii nr.273/2006 privind finantele publice  

locale, ale Legii nr.339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016 ; 

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 2016, majorandu-se la partea de 

venituri cu suma de 988.250 lei, prevederile anuale fiind de 12.677.747 lei  si la partea de 

cheltuieli majorandu-se cu suma de 988.250  lei,  prevederile  anuale fiind de 12.677.747 lei, 

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

parte integranta din prezenta . 

Art.2. Se transfera suma de 16.074 lei din trimestrul  III in trimestrul IV,  din  sume 

defalcate din TVA  pentru cheltuieli de personal  invatamant. 

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

realizarea veniturilor si cheltuielilor prevazute in bugetul local pe anul 2016. 

 Art.4.Prezenta hotarare va fi comunicata institutiei Prefectului Judetului Constanta, 

Primarului Comunei Crucea si compartimentului financiar contabil . 

 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de ____voturi pentru , ___voturi 

impotriva  si ____ abtineri,din totalul de _____consilieri prezenti din cei ____consilieri in 

functie .    

 

 
              
Crucea, 30.09.2016 

 

 

 

                  PRESEDINTE DE SEDINTA ,                                     Contrasemneaza,                         

                         Marian LEU                                                                           SECRETAR,                    

                                                                                                                 Reveicuta GURGU  

 

 

                          

 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA                                                                                       

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

 

RAPORT 

 

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 

 

   Domnule primar, 

 

Avand in vedere: 

 

- Vanzare suprafetei de 1.799 mp, teren intravilan situate in loc Stupina, Aleea 

Crisului ,nr.7,catre LUCA COSTICA conform prin HCL nr.33/31.03.2016, si a HCL 

nr.65/29.07.2016 in suma de 7.805 lei. 

 

            - Suma de 154.924  lei, reprezentand subventii de la bugetul de stat,pentru 

situatia de lucrari nr.4, decontate de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si 

Administratiei Publice, urma incheierii contractului de finantare nr.11813/2015 , 

pentru proiectul “Sistem de alimentare cu apa in localitatile Crisan si Siriu,comuna 

Crucea,,   

 

            - Suma de 277.248  lei, reprezentand subventii de la bugetul de stat,pentru 

situatia de lucrari nr.5, decontate de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si 

Administratiei Publice, urma incheierii contractului de finantare nr.11813/2015 , 

pentru proiectul “Sistem de alimentare cu apa in localitatile Crisan si Siriu,comuna 

Crucea,,   

 

            - Suma de 124.637 lei, reprezentand subventii de la bugetul de stat, pentru 

situatia de lucrari nr.4, decontate de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si 

Administratiei Publice, in urma incheierii contractului de finantare nr.9514/2015 , 

pentru proiectul “Sistem de alimentare cu apa in localitatile Stupina si Galbiori si 

canalizare in localitatea Crucea, comuna Crucea,,  

  

- Suma de 405.531 lei, reprezentand subventii de la bugetul de stat, pentru 

situatia de lucrari nr.5, decontate de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si 

Administratiei Publice, in urma incheierii contractului de finantare nr.9514/2015 , 

pentru proiectul “Sistem de alimentare cu apa in localitatile Stupina si Galbiori si 

canalizare in localitatea Crucea, comuna Crucea,,  ; 

 

- Adresa  nr.8474/14.09.2016 a  Ministerului Finantelor Publice, 

Directia Generala a Finantelor Publice Galati – Administratia Judeteana a                    

Finantelor Publice Constanta, prin care au fost transmise repartizarea sumelor 

defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei  

dupa cum urmeaza : 

- transferarea sumei de 16.074 lei din trimestrul  III in trimestrul 

IV din  sume defalcate din TVA  pentru cheltuieli de personal ;  

   - hotarari judecatoresti in suma de 1.000 lei; 

              - sume defalcate din TVA pentru sustinerea sistemului de 

protectie a persoanelor cu handicap in suma de 17.105 lei; 



 Veniturile si cheltuielile prezentate in proiectul de rectificare a bugetului local 

pe anul 2016, se majoreaza la partea de venituri cu suma de 988.250 lei, prevederile 

anuale fiind de 12.677.747 lei  si la partea de cheltuieli majorandu-se cu suma de 

988.250 lei,  prevederile  anuale fiind de 12.677.747 lei, pe surse de venituri si 

cheltuieli, pe capitole  si subcapitole bugetare, conform anexei prezentate. 

 

Ca urmare a celor prezentate va solicit  domnule primar  sa fi-ti de   

acord cu propunerile facute.  

 

Crucea ,20.09.2016 

 

 

                                                                 Intocmit ,                            

                  Inspector , 

      DIACONU DORINA 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 
COMUNA CRUCEA 

SECRETAR 
 

 
 
 

Nr.365/RS/22.09.2016 
 
 

AVIZ DE LEGALITATE 
dat conform art.117, lit.a din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare pentru: 
 
 
 
 
Proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2016 
 
Competenţa: prevederile art.45 alin.(1), alin. (2), lit d si alin.(3) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 
Procedura: Proiectul de hotărâre este însoţit de  Raportul de specialitate al 
inspectorului contabil din cadrul Primăriei comunei Crucea, nr. 
 
Dreptul material: prevederile art. 36, alin.2, lit. b coroborat cu alin. 4 , lit. a, ; 
 

Cvorumul: Pentru adoptarea hotărârii este necesar votul cu votul majoritatii 

consilierilor locali în funcţie - art.45  , alin 2, li.a din Legea  nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Proiectul de hotărâre este legal şi propun înscrierea lui pe ordinea de zi a 
şedinţei ordinare  a Consiliului Local al comunei Crucea , judetul Constanta ,  
din data de 30.09.2016. 
 
 
 
 
Data: 22.09.2016                                                                            SECRETAR UAT , 
                                                                                                       Reveicuta GURGU 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 


