
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  CONSTANŢA 
COMUNA  ADAMCLISI 
CONSILIUL  LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
Privind  aprobarea rectificarii  bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli al 

comunei Adamclisi, judetul Constanta  pe  anul  2012 
 
 
 

 Consiliul Local al comunei Adamclisi, judetul Constanta intrunit in sedinta  
extraordinara, legal constituita   din data de   31 octombrie   2012; 
  Având  în  vedere  referatul  intocmit de catre domnul Slabu Marian, 
inspector in cadrul Compartimentului contabilitate din cuprinsul caruia reiese necesitatea 
rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli  ca urmare a alocarii sumei de 45,331 
lei – sume de echilibrare  repartizate conform art. 7 din OG nr. 13 / 2012 si OMFP nr. 
1297 / 2012; 
- Decizia directorului executiv al D.G.F.P. Constanta nr. 2013 / 10.10.2012   prin care s-
au alocat, unitatilor administrativ teritoriale care au depus cereri in data de 10 octombrie 
2012, sume solicitate conform OG nr. 13 / 2012 si OMFP nr. 1297 / 2012; 
- Prevederile Legii nr. 293 / 2011 privind bugetul de stat pe anul 2012, raportul  comisiei  
nr. 1 pentru  agricultura, activitati economico financiare, amenajarea teritoriului si 
urbanism, protectia mediului si turism, administrarea domeniului public si privat al 
comunei, gospodarire comunala , expunerea  de  motive  a  domnului Burcea Anton 
Tudorel , primarul  comunei Adamclisi  precum  şi  avizul  de  legalitate  al  secretarului  
comunei ; 
 Tinand cont de Dispozitia Primarului comunei Adamclisi nr. 393  din  15.10.2012   
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli  al comunei Adamclisi, judetul 
Constanta pe  luna octombrie 2012 ; 

În  temeiul  prevederilor  Legii  nr. 293 / 2011 privind bugetul de stat pe anul 
2012 , Legea nr. 273 / 2006   privind  finanţele  publice  locale  precum  şi  al  art. 36 , 
alin. (4 ), lit. a )  şi  art. 45 , alin. (2 ), lit. a)  coroborat cu art. 115, alin. (1), lit. a)  din  
Legea  nr. 215 / 2001  privind  administraţia  publică  locală , republicată, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 
 
 

HOTARASTE: 
 
 
 

Art. 1 . Se valideaza Dispozitia Primarului comunei  Adamclisi  nr. 393  din 15. 10.2012    
si se  aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli  pe anul 2012 dupa cum 
urmeaza : 
- Venituri  total  –  2.834.147   lei ; 
  Din care : 



- Venituri proprii  –  951.100  lei; 
- Sume  alocate din cote defalcate de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale – 530.813  lei; 
- Sume  defalcate  din  T.V.A.  pentru echilibrarea bugetelor locale din cota statului – 
248.285  lei ; 
- Sume  defalcate  din  T.V.A.  pentru  invatamnt -  906.666  lei ; 
- Sume defalcate din TVA pentru ajutor social – 25.395  lei ; 
- Sume defalcate din TVA pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu 
handicap – 92.650  lei ; 
- Sume alocate din Fondul de Interventie la dispozitia Guvernului – 20.000 lei ; 
- Subvenţii  pentru  ajutor  de  încălzire –  59.238     lei ; 
- Total  venituri  buget –  2.834.147  lei . 
 
Art. 2 . Se  aprobă  un  volum  total  de  cheltuieli   2.834.147  lei, din care : 
- Administratie publica – 797.331   lei  ; 
- Învăţământ –  956.866    lei; 
Din care : 
 - investitii -  6.200 lei; 
- Alte activitati de administratie publica generala –  30.000  lei. 
 
- Cultură , religii  şi  alte  activităţi  sportive –  265.000   lei  ; 
Din care pentru investitii – 100.000  lei ; 
- Asistenţă  socială , ajutoare  şi  indemnizaţii – 276.633    lei  ; 
- Servicii  şi  dezvoltare  publică – 212.917      lei ; 
-Cheltuieli  drumuri – 40.000 lei  din care investitii 400.000 lei. 
- Alte actiuni economice PSI –  16.400  lei  ; 
  Din care : 
        - PSI – 8.000 lei ; 
        - Alte actiuni economice  – 8.400 lei ; 
- Politie comunitara –  159.000 lei ; 
    Din care investitii – 80.000 lei ; 
    Colectarea deseurilor – 80.000 lei ; 
- Total  cheltuieli –   2.834.147   lei. 
Art. 3. Veniturile se constituie din impozite si taxe locale  si alte venituri de la populatie, 
sume din cota de 22% pentru echilibrarea bugetului local precum si din sume defalcate 
din TVA. 
Cheltuielile prevazute in bugetul local pe anul 2012  reprezinta limite maxime care nu pot 
fi depasite iar modificarile se pot face numai in conditiile legii. 
Art. 4. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se incredinteaza 
compartimentul financiar – contabil din cadrul aparatului propriu al Primarului comunei 
Adamclisi, judetul Constanta. 
 
Art. 4 . Secretarul  comunei  va  comunica  prezenta  hotărâre  persoanelor  interesate  
pentru  ducerea  ei  la  îndeplinire , Prefecturii  Judeţului  Constanţa  pentru  control  şi  
verificarea  legalităţii  şi  o  va  afişa  în  locuri  publice  pentru  a  fi  cunoscută  de  
cetăţeni . 



 Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de  11  voturi pentru, ______ voturi 
impotriva, ________ abtineri din totalul de 11    consilieri prezenti din cei 11 consilieri in 
functie.  
 
 
 
 
 
 
 
NR.   16                            PRESEDINTE DE SEDINTA                   CONTRASEMNAT 
DATA    31.10.2012                      CONSILIER                                         SECRETAR 
                                                PETRUT MARIANA                               SIBEL SERIF 



 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
La proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si 

cheltuieli al comunei Adamclisi, judetul Constanta pe anul 2012 
 
 

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

- Referatul domnului Slabu Marian, inspector in cadrul Primariei 
comunei Adamclisi judetul Constanta; 

- Prevederile Legii nr. 293 / 2011  privind bugetul de stat pe anul 2012; 
- 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 
RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI  AL 
COMUNEI ADAMCLISI, JUDETUL CONSTANTA PE ANUL 2012. 

- In temeiul prevederilor art. 36 alin. (4), lit. a)   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 RECTIFICARII BUGETULUI DE 
VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI ADAMCLISI, 
JUDETUL CONSTANTA PE ANUL 2012. 

 
 
 
 

 
PRIMAR 

BURCEA ANTON TUDOREL

ROMANIA 
JUD CONSTANTA 

COMUNA ADAMCLISI 
PRIMAR 

TEL./FAX  0241854623 
  



 


