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 HOTĂRÂRE 
Privind  aprobarea rectificarii  bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli al comunei 

Adamclisi, judetul Constanta  pe  anul  2011 
 
 
 

 Consiliul Local al comunei Adamclisi, judetul Constanta intrunit in sedinta 
extraordinara din data de   29 decembrie  2011; 
 Având  în  vedere  referatul  compartimentului contabilitate nr. 5552 / 29.12.2011, 
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. 286 / 2010 privind bugetul de stat pe anul 
2011 , 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.  61 /  
16.12.2011  in sensul rectificarii  bugetului local  al Consiliului Local Adamclisi pentru 
anul 2011  cu un volm de : 
- Venituri  total  – 3.315.617    lei ; 
 
   Din care : 
- Venituri proprii  –  752.578  lei ; 
- Impozit pe venit din transfer proprietate –  12.697   lei ; 
- Sume  alocate din cote defalcate  de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale – 659.044 lei; 
- Cote defalcate din impozitul pe venit – 139.240   lei  ; 
- Sume  defalcate  din  T.V.A.  pentru echilibrarea bugetelor locale din cota statului – 
267.979 lei ; 



- Sume  defalcate  din  T.V.A.  pentru  invatamnt -  982.709  lei ; 
- Sume defalcate din TVA pentru ajutor social – 56.550 lei ; 
- Sume defalcate din TVA pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu 
handicap – 176.475 lei ; 
- Subvenţii  pentru  ajutor  de  încălzire – 135.345    lei ; 
- Sume defalcate din TVA pentru program infrastructura baza sportiva – 133.000 lei ; 
- Sume defalcate din TVA pentru drumuri publice – 0 lei  ; 
- Total  venituri  buget – 3.315.617    lei  . 
- Sume ce se vor folosi in anul 2011 din  excedentul anului 2010 -  131.331 lei ; 
TOTAL VENITURI – 3.446.948  lei. 
 
Art. 2 . Se  aprobă  un  volum  total  de  cheltuieli  3.446.948     lei  , din  care : 
- Administratie publica – 1.055.289    lei  ; 
Din care investitii –  184.471  lei; 
- Învăţământ –  1.146.409  lei; 
Din care : 
 - investitii - ; 
            - burse - ; 
- Cultură , religii  şi  alte  activităţi  sportive –  493.995   lei  ; 
Din care pentru investitii – 288.495 lei ; 
- Asistenţă  socială , ajutoare  şi  indemnizaţii – 368.370    lei  ; 
- Servicii  şi  dezvoltare  publică – 291.885    lei ; 
-Cheltuieli  drumuri –   ; 
- Alte actiuni economice PSI – 8.000 lei  ; 
- Politie comunitara – 83.000 lei ; 
- Total  cheltuieli – 3.446.948    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 2011 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 11  voturi pentru, ______ voturi 
impotriva, ________ abtineri din totalul de 11  consilieri prezenti din cei 11 consilieri in 
functie.  
 
 
 
NR. 68                            PRESEDINTE DE SEDINTA                   CONTRASEMNAT 
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                                                                                                                  SIBEL SERIF 



 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 

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

- Referatul nr. 5552 / 2011  al domnului Slabu Marian, referent contabil in 
cadrul Primariei comunei Adamclisi; 

- Prevederile Legii nr. 286 / 2010 privind bugetul de stat pe anul 2011; 
- 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 2011. 

- 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 2011. 

 
 
 
 
 

 
PRIMAR 

BURCEA ANTON TUDOREL 

ROMANIA 
JUD CONSTANTA 

COMUNA ADAMCLISI 
PRIMAR 

TEL./FAX  0241854623 
  



CONSILIUL LOCAL  ADAMCLISI 
COMISIA  NR. 1- AGRICULTURA ,ACTIVITATI  ECONOMICO  FINANCIARE, 
AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM,  PROTECTIA  MEDIULUI SI 
TURISM ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI   PRIVAT AL 
COMUNEI,GOSPODARIRE COMUNALA   
 
 
 
 
                                                 A V I Z 
                                                ====== 
 

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Adamclisi, 
judetul Constanta pe anul 2011 

 
 

Comisia nr. l a Consiliului Local Adamclisi, judetul Constanta luand in dezbatere 
proiectul de hotarare cu privire la  aprobarea  rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al 
comunei Adamclisi, judetul Constanta pe anul 2011  initiat de domnul primar Burcea Anton 
Tudorel, insotit de materialele procedurale necesare adoptarii acestuia consideram ca s-au 
respectat prevederile legale drept pentru care avizam proiectul de hotarare mai sus 
mentionat. 
          Propunem ca acesta sa fie supus spre dezbatere si adoptare in sedinta Consiliului local 
din data de  29.12.2011. 
 
 
 
                                             

 
 

COMISIA NR. l 
 
 
                            PRESEDINTE                                                 SECRETAR 



 
 
 
  
 
 

AVIZ  DE  LEGALITATE 
 
 

 
 

 Subsemnata Sibel Serif, secretara comunei Adamclisi, judetul Constanta 
analizand proiectul de hotarare, initiat de domnul primar Burcea Anton Tudorel , in 
conformitate cu prevederile art.47 din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica 
locala republicata propun consiliului analiza si adoptarea acestuia. 

Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare privind APROBAREA  
RECTIFICARII  BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI 
ADAMCLISI, JUDETUL CONSTANTA PE ANUL 2011. 
 Adoptarea acestei hotarari este de competenta Consiliului Local incadrindu-se la 
art. 36,  alin. (4), lit. a) precum si  art.45  din Legea  215 / 2001 privind administratia 
publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
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