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 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  din data de  27. 04.2012; 
  Având  în  vedere  referatul  compartimentului  contabilitate inregistrat sub 
nr. 1464 / 26.04.2012, 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 . 
 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)  din  Legea  nr. 215 / 2001  privind  
administraţia  publică  locală , republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 
 
 

HOTARASTE: 
 
 
 

Art. 1 . Se aproba modificarea  Hotararii Consiliului Local Adamclisi nr.  13 /  
10.04.2012  privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli  si a listei 
obiectivelor de investitie pe anul 2012 al Consiliului Local al comunei Adamclisi, judetul 
Constanta  in sensul rectificarii  bugetului local  al Consiliului Local Adamclisi pentru 
anul 2012  cu un volm de : 
- Venituri  total  – 2. 995.508   lei ; 
 
   Din care : 
- Venituri proprii  –  849.600  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 – 
591.687   lei ; 
- Sume  defalcate  din  T.V.A.  pentru  invatamnt -  873.903  lei ; 



- Sume defalcate din TVA pentru ajutor social – 25.395  lei ; 
- Sume defalcate din TVA pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu 
handicap – 59.110  lei ; 
- Sume alocate din Fondul de Interventie la dispozitia Guvernului – 20.000 lei ; 
- Subvenţii  pentru  ajutor  de  încălzire – 45.000    lei ; 
- Total  venituri  buget – 2.995.508       lei  . 
 
Art. 2 . Se  aprobă  un  volum  total  de  cheltuieli  2.995.508 lei, din care : 
- Administratie publica – 673.000    lei  ; 
- Învăţământ –  920.103   lei; 
Din care : 
 - investitii -  6.200 lei; 
- Alte activitati de administratie publica generala – 17.000 lei. 
 
- Cultură , religii  şi  alte  activităţi  sportive –  255.000   lei  ; 
Din care pentru investitii – 100.000  lei ; 
- Asistenţă  socială , ajutoare  şi  indemnizaţii – 242.395    lei  ; 
- Servicii  şi  dezvoltare  publică – 192.610     lei ; 
-Cheltuieli  drumuri – 440.000 lei  din care investitii 400.000 lei. 
- Alte actiuni economice PSI –  16.400  lei  ; 
  Din care : 
        - PSI – 8.000 lei ; 
        - Cheltuieli cu alegerile locale – 8.400 lei ; 
- Politie comunitara –  159.000 lei ; 
    Din care investitii – 80.000 lei ; 
    Colectarea deseurilor – 80.000 lei ; 
- Total  cheltuieli – 2.995.508 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 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. 3. Contabilul primariei se va ocupa cu ducerea la indeplinire  a prevederilor prezentei 
hotarari. 
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 8  voturi pentru, ______ voturi 
impotriva, ________ abtineri din totalul de 8  consilieri prezenti din cei 11 consilieri in 
functie.  
NR. 17                               PRESEDINTE DE SEDINTA                   CONTRASEMNAT 
DATA 27.04.2012                      CONSILIER                                          SECRETAR 
                                                 BURCEA GEORGETA                          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 inregistrat sub nr. 1464 / 26.04.2012; 

- 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. 
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