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H O T A R A R E A   NR. 81 

privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 

                     

Consiliul Local al comunei Crucea ,judeţul Constanţa întrunit  în şedinţa ordinară 

din 31.10.2016, având în vedere: 
  Raportul nr. 5851/24.10.2016, prezentat de inspectorul  contabil cu privire  la 

rectificarea unor impozite si taxe, care sunt mai mari fata de prevederile initiale, fapt constatat  

în urma analizei  execuţiei bugetare, privind încasările din impozite si taxe locale la trimestrul 

III si la modificarea  urmatoarele surse  : 

         -  Impozite si taxe pe proprietate in suma de 180.000 lei reprezentand impozit pe cladiri 

,impozit pe  mijloace de transport si venituri din concesiuni si inchirieri ; 

          -  Impozit pe venitul din transfer de proprietate in suma de 10.000 lei; 

          - Alte venituri (amenzi) in suma de 10.000 lei; 

 Expunerea de motive prezentata de primarul comunei , inregistrata sub 

nr.411/RS/31.10.2016; 

 Avizul de legalitate nr.399/RS/24.10.2016, dat de secretarul comunei Crucea 

proiectului de    hotărâre; 

 Raportul de avizare a proiectului de hotarare nr.412/RS/31.10.2016 dat de 

comisia de specialitate pentru agricultura , activitati economico financiare , protecia mediului 

si turism; 

In conformitate cu prevederile art. 19 ale Legii nr.273/2006 privind finanţele 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 administraţia publică locală, republicată, 

 

     H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1.  Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2016, majorându-se la partea de 

venituri cu suma de 200.000 lei, prevederile anuale fiind de 12.877.747 lei  , la partea de 

cheltuieli cu suma de 200.000  lei,  prevederile  anuale fiind de 12.877.747 lei, pe surse de 

venituri şi cheltuieli, pe capitole  şi subcapitole bugetare, prevăzute în anexa ce face parte 

integrantă din prezenta . 

Art.2. Primarul comunei şi  compartimentul financiar contabil vor urmari realizarea 

veniturilor si cheltuielilor prevazute în bugetul local pe anul 2016. 

 Art.3.Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului - Judeţul Constanţa, 

Primarului Comunei Crucea şi compartimentului financiar- contabil . 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un numar de ____voturi pentru , ___voturi 

împotrivă  şi ____ abţineri, din totalul de _____consilieri prezenţi din cei ____consilieri 

în funcţie .    

Crucea – 31.10.2016     

 

PRESEDINTE DE SEDINTA ,                                               Contrasemneaza,                        

                         Marian LEU                                                         SECRETAR,                    

                                                                                                   Reveicuta GURGU 
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RAPORT 

 
Privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 
 

   Domnule primar, 
 
Avand in vedere: 
 

  analizarea  executiei bugetare, privind incasarile din impozite sit taxe 
locale , la trimestrul III unde s-a constatat ca incasarile  sunt mai mari fata de 
prevederile bugetare initiale , propun rectificarea acestora pe urmatoarele surse  
dupa cum urmeaza: 

          
1) Impozite si taxe pe proprietate in suma de 180.000 lei, reprezentand : 

- impozit pe cladiri in suma de 140.000 lei, 
- impozit pe  mijloace de transport in suma de 10.000 lei 
- venituri din concesiuni si inchirieri in suma de 30.000 lei ; 

       
2) Impozit pe venitul din transfer de proprietate in suma de 10.000 lei; 
    
3)Alte venituri (amenzi) in suma de 10.000 lei; 
 
  Sumele propuse pentru rectificarea bugetului local la partea de venituri 
vor fi repartizate la partea de cheltuieli pe capitolele si subcapitole 
bugetare ,pentru buna functionare a institutiei. 
  

 Veniturile si cheltuielile prezentate in proiectul de rectificare a bugetului 
local pe anul 2016, se majoreaza la partea de venituri cu suma de 200.000 lei, 
prevederile anuale fiind de 12.877.747 lei  si la partea de cheltuieli majorandu-
se cu suma de 200.000 lei,  prevederile  anuale fiind de 12.877.747 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 ,24.10.2016 
 

                                                                 Intocmit ,                            
                  Inspector , 
      DIACONU DORINA 
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Nr.399/RS/24.10.2016 

 

 

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 31.10.2016. 
 
 
 
 
Data: 24.10.2016                                                                            SECRETAR UAT , 
                                                                                                       Reveicuta GURGU 


