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H O T A R A R E A   NR.43 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 

 
 

Consiliul Local al comunei Crucea ,judetul Constanta in sedinta de indata  din 
29.04.2015, 

       Avand in vedere : 

• Expunerea  de motive cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 
2015 prezentata de primarul comunei; 

• Adresa nr.20467/08.12.2014 a Agentiei  Nationale de Cadastru si 
Publicitate Imobiliara Bucuresti privind alocarea sumei de 120.684 lei  destinate 
cofinantari activitatii de inventariere a terenurilor conform Legii nr.165/2013 ;  

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

• Avizul de legalitate dat de secretarul Consiliului Local; 
In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele                                               

publice  locale ale Legii nr.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015 ; 
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 bugetul local pe anul 2015, majorandu-se la 
partea de venituri cu suma de  120.684 lei, prevederile anuale fiind de  14.621.994 
lei  si la partea de cheltuieli majorandu-se cu suma de 120.684 lei,  prevederile  
anuale fiind de 14.621.994 lei, pe surse de venituri si cheltuieli, pe capitole  si 
subcapitole bugetare prevazute in anexa ce face parte integranta din prezenta . 

Art.2. Primarul comunei impreuna cu compartimentul financiar contabil vor 
urmari realizarea veniturilor si cheltuielilor prevazute in bugetul local pe anul 2015. 

 
Prezenta hotarare a fost adoptata cu ____voturi pentru ,___voturi contra si 

____ abtineri . 
 
 

Crucea, 29.04.2015 
 

Presedinte de sedinta,                                                              ,                                  
                         IOSIF DOBRIN                                                Contrasemnez            
                                                                                                   Secretar               
                           

                                                                            Reveicuta Gurgu  



ROMANIA                                                                                       
JUDETUL CONSTANTA 
COMUNA CRUCEA 
CONSILIUL LOCAL CRUCEA  
 
 
 
 

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

                         privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 
 
 
 

 
   Doamnelor si domnilor consilieri ! 

 
Avand in vedere :  
 

• Adresa nr.20467/08.12.2014 a Agentiei  Nationale de Cadastru si Publicitate 
Imobiliara Bucuresti privind alocarea sumei de 120.684 lei  destinate cofinantari 
activitatii de inventariere a terenurilor conform Legii nr.165/2013  

 

• veniturile si cheltuielile prezentate in proiectul de rectificare a bugetului 
local pe anul 2015, majorandu-se la partea de venituri cu suma de 120.684 lei, 
prevederile anuale fiind de  14.621.994 lei  si la partea de cheltuieli majorandu-se cu 
suma de 120.684 lei,  prevederile  anuale fiind de 14.621.994 lei, pe surse de 
venituri si cheltuieli, pe capitole  si subcapitole bugetare prevazute in anexa ce face 
parte integranta din prezenta . 

Prevederile bugetare la partea de 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,29.04.2015 
 
 

 
        Primar, 
       GHEORGHE FRIGIOI 



 
ROMANIA                                                                                       

JUDETUL CONSTANTA 
    COMUNA CRUCEA 

 
 

RAPORT 
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 

 
   Domnule primar, 

 
Avand in vedere :  

 
Adresa nr.20467/08.12.2014 a Agentiei  Nationale de Cadastru 

si Publicitate Imobiliara Bucuresti privind alocarea sumei de 120.684 lei  
destinate cofinantari activitatii de inventariere a terenurilor conform 
Legii nr.165/2013 ;  

 

Veniturile si cheltuielile prezentate in proiectul de rectificare a 
bugetului local pe anul 2015, majorandu-se la partea de venituri cu 
suma de 120.684 lei, prevederile anuale fiind de  14.621.994 lei  si la 
partea de cheltuieli majorandu-se cu suma de 120.684 lei,  prevederile  
anuale fiind de 14.621.994 lei, pe surse de venituri si cheltuieli, pe 
capitole  si subcapitole bugetare prevazute in anexa ce face parte 
integranta din prezenta . 

 
Prevederile bugetare la partea de cheltuieli se structureaza 

conform anexei prezentate.  
Ca urmare a celor prezentate, va rog domnule primar, sa fiti de 

acord cu propunerile facute.  
 

    Crucea, 28.04.2015 
 
 
 
 

    Intocmit , 
                                  Inspector , 



CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

Comisia de specialitate pentru agricultura, activitati economico financiare , 

protectia mediului si turism   

 

RAPORT 

de avizare a Proiectului de hotarare rectificarea bugetului local pe anul 

2015  

 

 

              Comisia de specialitate pentru agricultura,  activitati economico -

financiare  protectia mediului si turism  intrunita in sedinta  de indata din   

29.04.2015 , a luat in discutie proiectul de hotarare prezentat. 

 In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, au rezultat 

urmatoarele: 

- Proiectul de hotarare intruneste conditiile de legalitate si oportunitate 

fiind necesar a se adopta de catre Consiliul local ; 

- Cu prilejul analizarii proiectului de hotarare nu au fost formulate 

amendamente sau propuneri de modificare a continutului actului de 

autoritate. 

Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate in temeiul 

prevederilor Legii nr.215/2001, republicata si ale Regulamentului de 

organizare si functionare a Consiliului local Crucea, comisia avizeaza 

proiectul in forma si continutul prezentate spre analiza. 

 

 

 

 

Presedinte, 

Sandu Gheorghe 



 

ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 
COMUNA CRUCEA 

SECRETAR 

 

 

AVIZ  DE  LEGALITATE  

 

 

Subsemnata Gurgu Reveicuţa, secretarul comunei Crucea, judeţul Constanţa 

analizând proiectele de hotărâre, iniţiate de domnul primar Frigioi Gheorghe, in 

conformitate cu prevederile art. 47 si art. 117 din Legea nr. 215 / 2001 privind 

administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare propun 

Consiliului Local Crucea analiza şi adoptarea acestora. 

Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare privind rectificarea 

bugetului local pe anul 2015 , fiind initiat in conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 

privind finantele   publice  locale ale Legii nr.186/2015  privind bugetul de stat pe anul 

2015  si in limita competentei date de  prevederile 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. 

 

 

 

 

                                                          SECRETAR, 

 

                                                    Reveicuta GURGU  


