
 

ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA ADAMCLISI 

CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE  

PRIVIND  RECTIFICAREA  BUGETULUI  LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI  PE  ANUL 2015   AL   

COMUNEI   ADAMCLISI,  JUDETUL CONSTANTA 

 

Consiliul Local al comunei Adamclisi, judetul Constanta intrunit in sedinta  extraordinara legal 

constituita  la  data  de  31  martie  2015; 

Avand in vedere: 

- Raportul de specialitate  intocmit  de catre domnul Slabu Marian , inspector  in cadrul 

Compartimentului buget – finante, impozite si taxe, contabilitate  inregistrat sub nr. 1214  / 

06.03.2015  prin care propune  aprobarea rea  rectificarii  bugetului  local de  venituri  si 

cheltuieli pe anul 2015 al comunei Adamclisi, judetul Constanta; 

- 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; 

- Notificarea  nr.  4495/03.03.2015  emisa  de  Organismul Intermediar  pentru Energie din 

cadrul  Ministerului  Economiei  prin  care  s-a  alocat  suma  de  285.409,54 lei pentru  lucrarea 

de investitie –“Eficientizare consum energie electrica –comuna Adamclisi”, ca urmare a cererii 

de plata  nr.2/28.01.2015; 

- Bugetul initial  de  venituri  si  cheltuieli  al  Consiliului  Local  Adamclisi  din  data de 

12.02.2015 , aprobat prin H.C.L.  nr.  1/12.02.2015   in suma de 3.748.000  lei; 



- Dispozitia primarului comunei Adamclisi nr. 72 / 06.03.2015 privind rectificarea bugetului local 

de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al comunei Adamclisi, judetul Constanta; 

 

-Prevederile  Legii bugetului de stat pe anul 2015,   nr.  186/2014 ; 

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

si completarile  ulterioare; 

- Prevederile  Legii nr. 187 / 2014 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2015; 

- Prevederile Legii nr. 500 / 2012 – Legea finantelor publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

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. Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli  al comunei Adamclisi, 

judetul Constanta  pe anul 2015 dupa cum urmeaza : 

 

VENITURI TOTAL:    4.539.952   LEI. 

Din care: 

Impozit pe venit din transfer proprietate –  20.000   lei; 

Impozit cladiri persoane fizice – 20.000   lei; 

Impozit cladiri persoane juridice – 52.000    lei; 

Impozit teren persoane fizice – 44.000  lei; 

Impozit teren persoane juridice – 8.000 lei; 

Impozit teren extravilan – 480.000  lei; 

Impozit mijloace de transport persoane fizice  – 28.000 lei; 



Impozit mijloace de transport persoane juridice – 16.000 lei; 

Alte impozite si taxe – 60.000   lei; 

Venituri concesiuni – 75.000  lei;  

Taxa timbru – 4.000 lei; 

Amenzi – 8.000 lei; 

Taxe speciale – 140.000 lei; 

Cote defalcate impozit venit – 240.000   lei; 

Subventii pentru ajutoare incalzire – 4.000 lei; 

Cote defalcate din impozitul pe venit  pentru echilibrarea bugetelor locale – 1.114.000  lei; 

Sume defalcate din TVA  pentru echilibrarea  bugetelor locale – 64.000  lei; 

Sume defalcate din TVA – invatamant salarii – 929.887  lei; 

Sume defalcate din TVA – Invatamant Hotarari Judecatoresti –  102.600  lei; 

Sume defalcate din TVA – Invatamant materiale – 125.905    lei; 

Sume defalcate din TVA salarii asistenti personali – 229.320 lei; 

Sume defalcate din TVA incalzire Legea nr. 416 / 2001 – 43.200   lei. 

Subventii de la bugetul de stat pentru sustinerea proiectelor cu finantare externa 

nerambursabila   -93.487  lei; 

Sume FEDR primate in contul platilor effectuate in anul current – 191.923 lei 

Finantare programul National de Dezvoltare Locala – 447.000 lei. 

CHELTUIELI TOTAL RON – 4.731.248    LEI. 

Din care: 

Autoritati Publice (capitolul 51)  –  906.000   lei; 

Dobanzi - Datorie publica interna (capitolul 55)  – 0  lei; 

Politie locala (capitolul 61) – 126.000  lei; 



Protectie civila si protectie contra incendiilor (capitolul 61) – 9.000 lei 

Invatamant (capitolul 65) – 1.238.392   lei; 

Biblioteci publice comunale (capitolul 67 ) – 40.000 lei 

Camine culturale (capitolul 67 ) – 151.000 lei 

Sport (capitolul 67) – 32.000   lei 

Servicii religioase (capitolul 67 ) – 50.000 lei. 

Asistenta sociala  in caz de invaliditate  (capitolul 68) – 229.320  lei; 

Asistenta sociala  - ajutor social   (capitolul 68) – 47.200   lei; 

Asistenta sociala – alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei ( capitolul 68 ) – 28.000 

lei 

Iluminat Public   (capitolul 70) – 120.000  lei; 

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si gospodarire comunala (capitolul 70) – 

1.110.040   lei 

Deseuri , salubrizare (capitolul 74) – 130.000  lei; 

Prevenire si combatere inundatii si ingheturi (capitolul 80 ) – 40.000 lei 

Drumuri (capitolul 84) – 481.296   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 2015   reprezinta  limite 

maxime care nu pot fi depasite iar modificarile se pot face numai in conditiile legii. 

ART. 3. Se aproba Lista obiectivelor de investitie  la nivelul comunei  Adamclisi finantate din 

bugetul local  conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 ART. 4. 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. 5. Secretarul comunei Adamclisi va comunica prezenta hotarare   Agentiei Judetene pentru 

Plati si Inspectie Sociala Constanta  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. 13                                             PRESEDINTE DE SEDINTA                                   CONTRASEMNAT 

DATA  31.03.2015                                CONSILIER                                                            SECRETAR 

                                                             VLAD NICULAIE                                                         SIBEL SERIF 
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PRIMARIA  COMUNEI ADAMCLISI 

COMPARTIMENTUL CONTABILITATE , 

BUGET-FINANTE, IMPOZITE SI TAXE LOCALE 

NR.  1.522  / 30.03.2015 

  

 

REFERAT 

 

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local 

Adamclisi pe anul 2015 

 

 

     Avand in vedere: 

- Bugetul  de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Adamclisi din data de 12.02.2015, 

aprobat prin HCL 1/12.02.2015  in suma de 3.748.000 lei; 

- Notificarea nr. 4495/03.03.2015 emisa de Organismul Intermediar pentru Energie din 

cadrul Ministerului Economiei prin care s-a alocat suma de 285.409,54 lei pentru lucrarea 

de investitie –“Eficientizare consum energie electrica –comuna Adamclisi”, ca urmare a 

cererii de plata  nr.2/28.01.2015; 

- Dispozitia primarului nr. 72/06.03.2015 privind rectificarea bugetului local cu sumele  

primite de la Organismul Intermediar pentru Energie din cadrul Ministerului Economiei 

prin care s-a alocat suma de 285.409,54 lei pentru lucrarea de investitie –“Eficientizare 

consum energie electrica –comuna Adamclisi”, ca urmare a cererii de plata  

nr.2/28.01.2015; 

- Adresa nr 3241/12.03.2015 emisa de Trezoreria Constanta cu prevederile finale privind 

sumele defalcate din TVA pentru anul 2015 si pentru trimestrul I-2015; 

- Contul de executie al bugetului local la data de 27.03.2015. 

 

Compartimentul de specialitate din cadrul Primariei Comunei Adamclisi, analizand materialele 

sus mentionete a  propus  rectificarea bugetul de venituri si cheltuieli  pe anul 2015 prin 

Dispozitia primarului nr. 72/06.03.2015 ,  cu suplimentarea veniturilor bugetului local in suma 

de 285.409,54 lei pe urmatoarele surse de venituri bugetare: 

 

- 422000 “subventii de la bugetul de stat pentru sustinerea proiectelor cu finatre externe 

nerambursabila = 93.486,63 lei; 

- 45020101 “ Sume FEN (FEDR) primite in contul platilor efectuate in anul curent”= 

191.922,91lei. 

 

si  
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suplimentarea cheltuielilor bugetului local cu suma de 285.409,54 lei  la  urmatoarele capitole 

bugetare: 

- 700000560000   invesatitii –“Eficientizare consum energie electrica –comuna 

Adamclisi”, -  lei. 285.409,54 lei. 

 

     De asemenea s- a  suplimentat  cu suma de 285.409,54 lei   lista de investitii aferenta anului 

2015 pentru lucrarea : –“Eficientizare consum energie electrica –comuna Adamclisi” 

 

    In urma acestei rectificari bugetare, bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local 

Adamclisi, este un buget echilibrat care are  atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli 

suma de 4.033.409,54  lei. 

 

Avan in vedere adresa nr 3241/12.03.2015 emisa de Trezoreria Constanta cu prevederile finale 

privind sumele defalcate din TVA pentru anul 2015 si pentru trimestrul I-2015, se constata: 

-  o diminuarea a acestora,  respectiv,  diminuarea veniturilor bugetului local dupa 

cum urmeaza: 

 

-110200 –sume defalcate din TVA pentru salarii invatamant = 113 lei in trim IV; 

-110200 –sume defalcate din TVA pentru hotarari judecatoresti,  invatamant = 400 lei in trim IV; 

-110200 –sume defalcate din TVA pentru cheltuieli materiale,  invatamant = 95 lei in trim IV; 

 

drept urmare se vor diminua cheltuielile in trimestrul IV la capitolul 65.02- invatamant astfel: 

- salarii invatamant = 113 lei; 

- hotarari judecatoresti,  invatamant = 400 lei; 

- cheltuieli materiale,  invatamant = 95 lei. 

 

si , 

 

- o cresterea a acestora,  respectiv,  suplimentarea veniturilor bugetului local dupa 

cum urmeaza: 

 

110200 –sume defalcate din TVA pentru salarii assist personali = 320 lei in trim IV; 

-110200 –sume defalcate din TVA pentru ajutor incalzire L416/2001 = 200 lei in trim IV; 

drept urmare se vorsuplimenta  cheltuielile in trimestrul IV la capitolul 68.02- asistenta sociala 

astfel: 

- salarii asistenti personali  = 320 lei; 

- ajutor incalzire L416/2001 = 200 lei. 
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- o diminuare  a sumelor defalcatedin TVA pentru echilibrarea bugetului local – 

110600 cu suma de 370 lei  in trim IV si propunem diminuarea acestora la cap 

70.02- gospodarire comunala, bunuri si servicii cu suma de 370 lei in trim IV. 

 

 

Avand in vedere: 

-  contractual de finantare cu MDRAP pentru executarea lucrarii –Alimentarea cu apa a 

localitatii Abrud, prin care s-a transferat suma de 447.000 lei necheltuita in anul 2014 

pentru anul 2015; 

- Necesitatea reparatiilor la microbuzele transport elevi in vederea depunerii documentatiei 

la ARR Constanta in vederea obtinerii licentei de transportrutier de  personae in cont 

propriu, achizitionarea de conbustibil pentru incalzire scoala,  acordarea de ajutoare de 

urgenta si cheltuieli recreative - sport si analizand veniturile incasate peste prevederile 

initiale la bugetul local: 

Compartimentul de specialitate, propune  suplimentarea veniturilor bugetului local cu  suma de 

507.000 lei pe urmatoarele surse de venituri bugetare: 

- 21040400 “sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit”-60.000 lei; 

- 426500 “finantarea PNDL” -447.000 lei 

Si, suplimentarea cheltuielilor dupa cum urmeaza: 

-cap 65.02 invatamant, bunuri si servicii - 42.000 lei ; 

-cap 67.02 cultura, bunuri si servicii – 8.000 lei; 

-cap 68.02 aj sociale de urgent 10.000 lei; 

-cap 7002 investitii  Alimentarea cu apa a localitatii Abrud- 447.000 lei 

 

Totodata propunem ca suma  de 250. 000 lei alocati in bugeul pe anul 2015 pentru plata ratelor 

OG 3/2013 si care au scadenta de plata anul 2016 sa fie transferati la cap 84.02 investitii –

drumuri si,  folosirea sumei de  191.296 lei din excedent, suma neutilizata in anul 2014 cu aceiasi 

destinatie. 

 Propunem suplimentarea listei de investitii pe anul 2015 cu urmatoarele lucrari: 

- Alimentarea cu apa a localitatii Abrud- 447.000 lei; 

- Asfaltare drum Adamclisi- Zorile – 441.296 lei. 

In urma acestei rectificari bugetare, bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local 

Adamclisi, va fi  un buget neechilibrat, ca urmare a folosirii sumi din excedent,  care va avea  la 

partea de venituri  suma de 4.540.691,54 iar la partea de cheltuieli suma de 4.731.987,54  lei. 

 Fata de cele mentionate mai sus va rugam sa analizati si sa dispuneti asupra prezentei rectificari 

bugetare. 

 

       30.03.2015                                                                      Intocmit, 

                                                                                   Inspector- Slabu Marian 

 



  

 Comisia de specialitate nr. 1 pentru agricultura, activitati economico–financiare, 

amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism, administrarea 

domeniului public si privat al comunei, gospodarie comunala 

                                                

Proces verbal, 

Incheiat  astazi  31.03.2015   cu ocazia intrunirii membrilor comisiei de specialitate nr.1 

pentru dezbaterea urmatoarelor puncte : 

 

1.  Proiect de hotarare privind  rectificarea  bugetului local de venituri si cheltuieli  pe 

anul 2015 al comunei Adamclisi, judetul Constanta. 

     

2.  Proiect de hotarare privind  aprobarea  utilizarii in  anul 2015 a excedentului  bugetar 

al comunei Adamclisi rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2014. 

     

3. Proiect de hotarare privind aprobarea scutirii de la plata taxei speciale de salubritate 

a unor gospodarii  de pe raza comunei Adamclisi, judetul Constanta.. 

     

4.  Proiect  de hotarare  privind aprobarea completarii Regulamentului de Organizare si 

Functionare a aparatului propriu de specialitate al Primarului comunei Adamclisi cu 

activitatatile de ,,transport rutier de marfa in cont propriu  ‘’ si ,, transport rutier de 

persoane in cont propriu’’ conform prevederilor  O.G. nr. 27 / 2011  privind 

transporturile rutiere republicata. 

 

Punctul nr.1 

Conform referatului pus la dispozitie de  dl. Slabu Marian prin care se propune: 

-aprobarea  rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al comunei 

Adamclisi, judetul Constanta,  conform referatului din anexa. 

Comisia propune aprobarea  referatului din anexa cu 3 voturi Pentru din total 3. 

Punctul nr 2 

              Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de domnul primar Burcea Anton 

Tudorel si referatul  domnului  Slabu  Marian,  inspector in  cadrul  primariei   Adamclisi  

privind aprobarea utilizarii  sumei de 191.296 lei din excedentul bugetului local al 

comunei Adamclisi din anul 2014 pentru lucrari de investitii in anul 2015,   se propune : 

-aprobarea utilizarii sumei de 191.296 lei din excedentul bugetului  local al comunei 

Adamclisi din anul 2014 pentru lucrari de investitii in anul 2015 la capitolul bugetar 

84.02.- drumuri. 

Comisia propune aprobarea acestui proiect  cu 3 voturi Pentru din total 3. 
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Punctul nr. 3 

 

          Avand in vedere  proiectul de hotarare initiat de domnul primar Burcea Anton 

Tudorel si referatul domnului Rasit Beinur, viceprimarul comunei Adamclisi prin care se 

propune : 

-aprobarea scutirii de la plata taxei speciale de salubritate a unui numar de 10 

gospodarii  din comuna Adamclisi, dupa cum urmeaza: 

-1. NACU  VERGINA     - 1 PERSOANA (   ANTOCI  MARIEA  ESTE  DECEDATA  CONFORM 

CERTIFICAT DE DECES NR. 6 / 18.02.2015), STR. LIBERTATII, NR. 14, LOC. URLUIA, 

COMUNA ADAMCLISI. 

2.  PETRUT  NICULINA  –  1 PERSOANA  (PETRUT  ION A DECEDAT LA DATA  DE 

03.03.2015 CONFORM CERTIFICAT DE DECES NR. 4 / 04.02.2015), STR. DECEBAL, NR. 57, 

LOC. ADAMCLISI, COMUNA ADAMCLISI. 

3. MATEI  ANICUTA  –  2 PERSOANE  (MATEI IONUT ADRIAN SI MATEI MADALINA NU 

LOCUIESC IN COMUNA ADAMCLISI), STR. ALEEA BUJORULUI, NR. 7, LOC. ZORILE, 

COMUNA ADAMCLISI. 

4. ANDREI  ADRIAN  CONSTANTIN  –  STR.  REPUBLICII, NR. 12, SAT  ADAMCLISI, 

COMUNA ADAMCLISI –  2 PERSOANE  ( ANDREI CRISTINA – MARIA SI ANDREI BIANCA – 

ANDREEA SUNT ELEVE  IN CADRUL UNUI LICEU DIN MUNICIPIUL CONSTANTA SI NU 

LOCUIESC IN COMUNA ADAMCLISI). 

5. DINU GHEORGHE  – STR.  MIHAI VITEAZU , NR. 2, SAT URLUIA, COMUNA ADAMCLISI – 

1 PERSOANA  (  DINU ALEXANDRU  NU MAI LOCUIESTE IN COMUNA ADAMCLISI 

INTRUCAT  SI-A  SCHIMBAT  DOMICILIUL IN LOCALITATEA ION CORVIN). 

6. LAZAR MARIUS  – STR.  AVOCAT JAN DINU, NR. 16, LOCALITATEA ADAMCLISI, 

COMUNA ADAMCLISI – 2 PERSOANE (  IN PREZENT NU DOMICILIAZA IN COMUNA 

ADAMCLISI). 

7. CIORTAN ELENA  – 1  PERSOANA   (  CIORTAN GHEORGHE A DECEDAT LA DATA DE 

01.03.2015 CONFORM CERTIFICAT DE DECES NR. 8 / 02.03.2015 ), STR. NICOLAE 

BALCESCU, NR. 10, LOC. URLUIA, COMUNA ADAMCLISI. 

8. MITITELU  RODICA –STR. STEFAN CEL MARE, NR. 13,  SAT URLUIA, COMUNA 

ADAMCLISI – 1 PERSOANA (MITITELU MIHAITA  ESTE CONDAMNAT LA  INCHISOARE 

PENTRU O PERIOADA DE DOI ANI). 

9. NICULCEA AFRIM – STR.  TACERII, NR. 6, SAT ZORILE, COMUNA ADAMCLISI – 1 

PERSOANA ( NUMITUL NICULCEA AFRIM ESTE PLECAT DIN TARA) 

10. GRIGORAS VASILE – SCUTIT INTRUCAT A DECEDAT, STR. MIHAIL SADOVEANU, NR. 7, 

LOC. ADAMCLISI, COMUNA ADAMCLISI. 

 

Comisia propune aprobarea acestui proiect  cu 3 voturi Pentru din total 3. 

 

 

 

 



  

 

Punctul nr. 4 

          Avand in vedere  proiectul de hotarare initiat de domnul primar Burcea Anton 

Tudorel si referatul doamnei Serif Sibel , secretara comunei Adamclisi prin care se 

propune : 

-completarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului propriu de 

specialitate  al Primarului comunei Adamclisi cu activitatea  de  transport  rutier de 

persoane in cont propriu si activitatea de transport rutier de marfa in cont propriu, 

conform O.G. nr. 27 / 2011 privind transporturile rutiere republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, prin compartimentul gospodarire, intretinere. 

Comisia propune aprobarea acestui proiect  cu 3 voturi Pentru din total 3. 

 

 

 

MEMBRII COMISIEI  

  1.Serbanescu Dorina-Cicilia 

  2.Oprea Marian 

  3.Oancea Vasile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA ADAMCLISI 

 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 si art. 117  din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare  propun Consiliului Local Adamclisi analiza 

si adoptarea acestuia. 

 Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare PRIVIND   RECTIFICAREA 

BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2015  AL COMUNEI ADAMCLISI, 

JUDETUL CONSTANTA. 

  Adoptarea acestei hotarari este de competenta Consiliului Local incadrindu-se  in 

prevederile 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. 

 

 

 

SECRETAR 

SIBEL SERIF 

 

 

 



ROMANIA 

JUD CONSTANTA 

COMUNA ADAMCLISI 

PRIMAR 

TEL./FAX  0241854623 

  

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

PRIVIND   RECTIFICAREA  BUGETULUI  LOCAL  DE VENITURI SI CHELTUIELI  PE ANUL 2015    AL   

COMUNEI  ADAMCLISI, JUDETUL CONSTANTA 

 

Subsemnatul   Burcea  Anton  Tudorel, primarul  comunei  Adamclisi, Judetul Constanta; 

Avand in vedere: 

- Raportul de specialitate  intocmit  de catre domnul Slabu Marian , inspector  in cadrul 

Compartimentului buget – finante, impozite si taxe, contabilitate  inregistrat sub nr. 

1214  / 06.03.2015  prin care propune  aprobarea  rectificarii  bugetului  local de  

venituri  si cheltuieli pe anul 2015 al comunei Adamclisi, judetul Constanta; 

- Notificarea  nr.  4495/03.03.2015  emisa  de  Organismul Intermediar  pentru Energie 

din cadrul  Ministerului  Economiei  prin  care  s-a  alocat  suma  de  285.409,54 lei 

pentru  lucrarea de investitie –“Eficientizare consum energie electrica –comuna 

Adamclisi”, ca urmare a cererii de plata  nr.2/28.01.2015; 

- Bugetul initial  de  venituri  si  cheltuieli  al  Consiliului  Local  Adamclisi  din  data de 

12.02.2015 , aprobat prin H.C.L.  nr.  1/12.02.2015   in suma de 3.748.000  lei; 

- Dispozitia primarului comunei Adamclisi nr. 72 / 06.03.2015 privind rectificarea 

bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al comunei Adamclisi, judetul 

Constanta; 

 

-Prevederile  Legii bugetului de stat pe anul 2015,   nr.  186/2014 ; 

-Prevederile   Legii nr. 273 / 2006 privind  finantele  publice  locale  republicata, cu 

modificarile si completarile  ulterioare; 

- Prevederile  Legii nr. 187 / 2014 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 

2015; 



- Prevederile Legii nr. 500 / 2012 – Legea finantelor publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 Sustin ca fiind importanta si necesara aprobarea de catre Consiliul Local  ADAMCLISI a 

proiectului de hotarare PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI    

PE ANUL 2014 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 PRIVIND RECTIFICAREA  

BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2015  AL COMUNEI  ADAMCLISI, 

JUDETUL CONSTANTA. 

 

 

PRIMAR 

BURCEA ANTON TUDOREL 

 


