
 

ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA ADAMCLISI 

CONSILIUL LOCAL  

HOTARARE 

PRIVIND  RECTIFICAREA   BUGETULUI  LOCAL  DE  VENITURI  SI  CHELTUIELI  PE  ANUL 
2013  AL COMUNEI ADAMCLISI, JUDETUL CONSTANTA 

 

  Consiliul Local al comunei Adamclisi, judetul Constanta intrunit in sedinta 
ordinara,  legal constituita la data de  25 noiembrie   2013; 

Avand in vedere: 

- Raportul de specialitate nr. 5469 / 21.11.2013  intocmit  de catre domnul Slabu 
Marian, inspector in cadrul Compartimentului buget – finante, impozite si taxe, 
contabilitate  prin care propune  aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si 
cheltuieli pe anul 2013 al comunei Adamclisi,  judetul Constanta; 

-Prevederile  Legii bugetului  de stat pe anul 2013  nr.  5 / 2013 ; 

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

- Prevederile  Legii nr. 6 / 2013 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2013; 

- Prevederile Ordinului  Ministrului Finantelor Publice nr. 1954/2005 pentru aprobarea 
clasificatiei indicatorilor  privind finantele publice; 
- Prevederile Hotararii Consiliului Local Adamclisi nr. 3 / 13.02.2013 privind impozitele si 
taxele locale ce se vor percepe in anul 2013 la nivelul comunei Adamclisi; 

- 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), art. 45, alin. 
(2), lit. a)    coroborat cu  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. Modificarea Hotararii Consiliului Local al comunei Adamclisi nr.  54 / 31.10.2013  
privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Comunei  
Adamclisi, judetul Constanta   dupa cum urmeaza : 

VENITURI TOTAL:   3.456.039    LEI. 

Din care: 

Impozit pe venit din transfer proprietate – 21.000 lei; 

Impozit cladiri persoane fizice – 18.500 lei; 

Impozit cladiri persoane juridice – 224.500  lei; 

Impozit teren persoane fizice – 43.500 lei; 

Impozit teren persoane juridice – 10.300  lei; 

Impozit teren extravilan – 478.105  lei; 

Impozit mijloace de transport persoane fizice  – 31.000  lei; 

Impozit mijloace de transport persoane juridice – 9.000 lei; 

Alte impozite si taxe – 90.000 lei; 

Venituri concesiuni – 65.200  lei; 

Taxa timbru – 4.000 lei; 

Amenzi – 22.000   lei; 



Taxe speciale – 105.000 lei; 

Cote defalcate impozit venit – 205.732  lei; 

Subventii pentru ajutoare incalzire – 7.000 lei; 

Cote defalcate din impozitul pe venit  pentru echilibrarea bugetelor locale – 668.708   
lei; 

Sume defalcate din TVA  pentru echilibrarea  bugetelor locale – 187.417 lei; 

Sume defalcate din TVA – invatamant salarii – 911.450 lei; 

Sume defalcate din TVA – Invatamant Hotarari Judecatoresti – 54.000 lei; 

Sume defalcate din TVA – Invatamant materiale – 136.434 lei; 

Sume defalcate din TVA salarii asistenti personali – 156.693 lei; 

Sume defalcate din TVA incalzire Legea nr. 416 / 2001 – 6.500 lei. 

CHELTUIELI TOTAL RON – 3.456.039    LEI. 

Din care: 

Autoritati Publice (capitolul 51)  – 926.932   lei; 

Datorie publica interna (capitolul 55)  – 20.551  lei; 

Politie locala (capitolul 61) – 74.500  lei; 

Invatamant (capitolul 65) – 1.143.384  lei; 

Cultura, sport, recreere si religie (capitolul 67) – 329.700   lei  din care investitie – 
,,Camin Cultural Urluia’’ – 150.000 lei; 

Asistenta sociala (capitolul 68) – 210.693  lei; 

Iluminat Public  si gospodarie comunala (capitolul 70) – 510.266   lei din care investitie ,, 
Eficientizarea consumului de energie electrica pentru comuna Adamclisi, judetul 
Constanta ‘’ – 152.530  ; 

Deseuri , salubrizare (capitolul 74) – 106.200 lei; 

Drumuri (capitolul 84) – 125.813  lei; 

PSI (capitolul 87) – 8.000 lei. 



ART. 2. Veniturile se constituie din impozite si  taxe 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 2013  reprezeinta 
limite maxime care nu pot fi depasite iar modificarile se pot face numai in conditiile legii. 

ART. 3. 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. 4. Secretarul comunei Adamclisi va comunica prezenta hotarare institutiilor  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 11   voturi pentru, _________ 
voturi impotriva si __________voturi abtineri din cei 11 consilieri prezenti din totalul de 
11 consilieri in functie. 

 

 

 

 

NR. 61                                    PRESEDINTE DE SEDINTA                                CONTRASEMNAT 

DATA  25.11.2013                             CONSILIER                                                     SECRETAR  

                                                           OPREA MARIAN                                            SIBEL SERIF 

 



PRIMARIA  COMUNEI ADAMCLISI 
COMPARTIMENTUL CONTABILITATE , 
BUGET-FINANTE, IMPOZITE SI TAXE LOCALE 
NR. 5469 / 21.11. 2013 
  
 

REFERAT 
 

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local 
Adamclisi pe anul 2013 

 
 

     Avand in vedere: 
 

- Prevederile Ordaonantei de Urgenta a Guvernului nr. 99 din 30 octombrie 2013 
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013; 

- Repartizarea pe unitati administrative teritorialea a sumelor defalcate din TVA pentru 
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor , oraselor si municipiilor 
communicate de catre  Administratia Judeteana a Finantelor Publice prim mail in data de 
11.11.2013 in urma aplicarii OUG 99/2013; 
 

   Compartimentul de specialitate din cadrul Primariei Comunei Adamclisi, analizand materialele 
sus mentionete  propune suplimentarea veniturilor bugetului local cu suma de 74.000 lei pe 
urmatoarele surse de venituri bugetare: 
 

- 110202 “sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor , oraselor si municipiilor” = 74.000 lei. 

si  
suplimentarea cheltuielilor bugetului local cu suma de 74.000 lei la urmatoarele capitole 
bugetare: 
 

- 650210  “cheltuieli de personal “ - invatamant = 29.000 lei in vederea achitarii drepturilor 
salariale ele personalului din invatamant aferente lunii noiembrie 2013; 

- 650220  “cheltuieli materiale cu bunuri si servicii “ - invatamant =15.000 lei in vederea 
repararii microbuzelor transport elevi; 

- 6802  “cheltuieli de personal “ – asistenta sociala = 30.000 lei pentru plata salariilor 
asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav si a indemnizatilor celor care nu 
beneficiaza de asistenti personali; 
 



    In urma acestei rectificari bugetare, bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local 
Adamclisi, va fi un buget echilibrat care va avea atat la partea de venituri cat si la partea de 
cheltuieli suma de 3.456.039 lei. 
 
     Fata de cele prezentate mai sus va rog sa analizati si sa dispuneti asupra prezentei rectificari 
bugetare. 
 
 
     Noiembrie 2013                                                                       Intocmit, 
                                                                                   Inspector- Slabu Marian 
 
 

 



 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
LA   PROIECTUL  DE  HOTARARE  PRIVIND  APROBAREA  RECTIFICARII   BUGETULUI LOCAL DE 

VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013  AL COMUNEI ADAMCLISI, JUDETUL CONSTANTA 
 
 
Subsemnatul   Burcea  Anton  Tudorel, primarul  comunei  Adamclisi, Judetul Constanta; 
 Avand in vedere: 
-Raportul de specialitate  nr. 5469 / 21.11.2013 intocmit  de catre domnul Slabu Marian, 
inspector in cadrul Compartimentului buget – finante, impozite si taxe, contabilitate  prin 
care propune  aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al 
comunei Adamclisi,  judetul Constanta; 
-Prevederile  Legii bugetului  de stat pe anul 2013  nr.  5 / 2013 ; 
-Prevederile   Legii nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 
- Prevederile  Legii nr. 6 / 2013 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2013; 
- Prevederile Ordinului  Ministrului Finantelor Publice nr. 1954/2005 pentru aprobarea 
clasificatiei indicatorilor  privind finantele publice; 
- Prevederile Hotararii Consiliului Local Adamclisi nr. 3 / 13.02.2013 privind impozitele si 
taxele locale ce se vor percepe in anul 2013 la nivelul comunei Adamclisi; 

Sustin ca fiind importanta si necesara aprobarea de catre Consiliul Local ADAMCLISI a 
proiectului de hotarare privind  APROBAREA  RECTIFICARII   BUGETULUI LOCAL DE VENITURI 
SI CHELTUIELI PE ANUL 2013  AL COMUNEI ADAMCLISI, JUDETUL CONSTANTA. 

In baza dispozitiilor   art.  36,   alin.(2), lit. b) , alin. (4), lit. a) si lit. e), art. 45, alin. (2), 
lit. a)    coroborat cu  art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215 / 2001 a administratiei publice 
locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Apreciez ca fiind oportuna adoptarea proiectului de hotarare avand ca obiectiv privind  
APROBAREA  RECTIFICARII    BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013  AL 
COMUNEI ADAMCLISI, JUDETUL CONSTANTA. 
 
 

PRIMAR 
BURCEA ANTON TUDOREL

ROMANIA 
JUD CONSTANTA 

COMUNA ADAMCLISI 
PRIMAR 

TEL./FAX  0241854623 
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