
CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 2855 din 18.05.2018 

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al  comunei Oţeleni  

pe trimestrul II 2018 

Consiliul local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 29.05.2018 la 

care participă un număr de ..... consilieri, din totalul de 12 consilieri în funcţie, 

Văzând că domnul Jitaru Ionel este președinte de ședință, 

Luând în dezbatere expunerea de motive și proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul 

interimar al comunei Oțeleni privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al  comunei 

Oţeleni pe trimestrul II 2018; 

Având în vedere raportul de specialitate al Compartimentului financiar-contabil din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Oțeleni, înregistrat la nr. 2860 din data 

de 21.05.2018 

Văzând prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare, 

Având în vedere raportul de avizare al  Comisiei pentru activităţi economico-financiare, 

administrarea domeniului public şi privat, agricultură din cadrul Consiliului Local al Comunei 

Oțeleni înregistrat la nr.___din_____________  

În conformitate cu prevederile prevederile art 36 alin. (2) lit. b)  coroborat cu alin. (4) lit. 

a) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

În temeiul art. 45 alin. (2) şi art 115 alin. 1 lit. b) din Legea 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr 

de...... voturi ”pentru”, .....voturi ”împotrivă” și ........”abțineri”, adoptă următoarea, 

HOTĂRÂRE: 

ART.1  Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Oțeleni pe 

trimestrul II 2018  conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.2 – Se aprobă rectificarea programul de investiții pentru anul 2018, anexă la 

bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018, aprobat prin HCL nr. 17 din 16.02.2018, conform 

anexei nr 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.3 Primarul comunei Oțeleni și Compartimentul financiar contabil din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Comunei Oțeleni vor urmări ducerea la îndeplinire a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

ART.4 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului Comunei Oțeleni; 

- Compartimentului financiar-contabil; 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

INIŢIATOR, 

PRIMAR INTERIMAR,             

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

Avizează pentru legalitate, 

Conf. art. 47 din Legea 215/2001 (r1), 

Secretarul comunei, 

Benchea Rober

Oțeleni, ___________ 2018 



 
                                                PROPUNERE RECTIFICARE  

     

 
                                      Buget de Venituri si Cheltuieli pe trim.II 2018 

     

      Mii 
Lei 

  
Nr. Denumirea  Capitol 

Buget 
HCL  Infl. +/- 

Buget 
rectif. 

  crt. indicatorilor Buget 27.04.2018 Trim.II  2018 
  1 Finantarea Programului National de Dezv.Locala 42.65.00 65.00 76.00 141.00 
    TOTAL VENITURI   65.00 76.00 141.00 

              
  I AUTORITATI PUBLICE 51.02 319.32 63.02 382.34 
  1 Finantare nationala 58.04.01 0.00 59.29 59.29 
  2 Finantare ext.nerambursabila (buldoexcavator) 58.04.02 308.32 3.73 312.05 
  3 cheltuieli neeligibile 58.04.03 0.00 11.00 11.00 
  4 alte active fixe 71.01.30 11.00 -11.00 0.00 
  II INVATAMANT 65.03.01 175.64 -113.96 61.68 
  

1 
Alte active fixe( Taxe, avize, docum.proiect 
Îmbunătățirea  71.01.30 20.00 -20.00 0.00 

    infrastructurii  educaționale( pr.POR)       0.00 
  

2 
Construire gradinita cu o sala de grupa, 
imprejmuire 71.01.01 70.00 -43.02 26.98 

    si racord la utilitati in sat Hindresti, com.Oteleni       0.00 
  3 Construire si dotare gradinita cu program normal  71.01.01 70.00 -66.94 3.06 
    in sat Oteleni,com.Oteleni       0.00 
  

4 
Taxe, avize, docum.proiect Construire si dotare 
gradinita  71.01.30 15.64 16.00 31.64 

    cu program normal in sat Oteleni,com.Oteleni         
  

III 
ALTE SERVICII IN DOM.CULTURII SI 
RECREERII 67.50.00 130.00 -130.00 0.00 

    Constructie sala de festivitati in sat Handresti 71.01.01 130.00 -130.00 0.00 
              
    DEZVOLTARE PUBLICA 70.05.01 84.91 50.94 135.85 
  

1 
Alimentare cu apa in sistem centralizat in 
loc.Handresti, 71.01.01 49.91 -49.91 0.00 

    com.Oteleni, jud.Iasi       0.00 
  

2 
Taxe,avize,st,docum.proiect Alimentare cu apa in 
sistem 71.01.30 35.00 100.85 135.85 

     centralizat in loc.Handresti,com.Oteleni, jud.Iasi       0.00 
              
  VII TRANSPORTURI 84.02 100.50 206.00 306.50 
  

1 
Modernizare prin asfaltare, DC 82A Oteleni- 
Buhonca Tronson I,DC 83Handresti-Butea 
Tronson II 

71.01.01 65.00 130.00 195.00 

  

2 
Taxe, avize, docum,proiect 
Drumuri de interes local in com.Oteleni 

71.01.30 35.50 76.00 111.50 

    TOTAL CHELTUIELI   810.37 76.00 886.37 
  

        

        



 
     

  

 

PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2 

Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaotelenioteleni@yahoo.ro 

Nr. 2854 din 18.05.2018 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

comunei Oţeleni pe trimestrul II 2018 

 

În conformitate cu prevederile art. 63. alin. (1) lit c) și alin (4) din Legea 215/2001 

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

primarul indeplineste atribuții referitoare la bugetul local, respectiv exercită functia de ordonator 

principal de credite, intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului 

bugetar si le supune spre aprobare consiliului local, initiaza, in conditiile legii, negocieri pentru 

contractarea de imprumuturi si emiterea de titluri de valoare in numele unitatii administrativ-

teritoriale și verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta inregistrare fiscala a 

contribuabililor la organul fiscal teritorial, atat a sediului social principal, cat si a sediului 

secundar.  
Prin rectificare se asigura reechilibrarea bugetului local si sprijinirea capitolelor unde s-au 

diminuat fondurile alocate, in sensul realizarii obiectivelor de investitii propuse in Programul de 

investitii pentru anul 2018.  
Ținând cont de prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora, pe parcursul 

exercitiului bugetar consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucuresti, 

după caz, pot aproba rectificarea bugetelor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a 

legii de rectificare a bugetului de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale 

ordonatorilor principali de credite, 

Propun Consiliului Local aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

 

PRIMAR INTERIMAR, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 
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