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PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 3162 din 05.06.2018 

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al  comunei Oţeleni  

pe trimestrul II 2018 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă de îndată, la  6 mai 2018, ședință 

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

Văzând că domnul Benchea I. Robert 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. 3163 din data 

de 05.06.2018; 

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

locale, cu modificările și completările ulterioare, 

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; 

Inițiator, 

Viceprimar cu atribuții de primar,, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

Oțeleni, ___________ 2018 



 

PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

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

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

Nr. 3161 din 05.06.2018 

 

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.  

În urma analizei veniturilor realizate in trimestrul II al anului 2018, s-a constatat la unele 

coduri, cresterea acestora fata de cele estimate initial, cat si incasarea transei 2 de plata pentru 

obiectivul de investitii ,, Modernizare prin asfaltare, DC 82A Oteleni- Buhonca Tronson I, DC 

83 Handresti-Butea Tronson II’’, astfel bugetul local se suplimenteaza cu suma de  109.000 lei 

atat la venituri cat si la cheltuieli, conform anexei 1. Prin rectificare se asigura reechilibrarea 

bugetului local si sprijinirea capitolelor unde s-au diminuat fondurile alocate,  in sensul realizarii 

celor propuse pentru imbunatatirea activitatii , solutionarii si gestionarii activitatilor publice si 

obiectivelor de investitii. 

Conform prevederilor art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, 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, 

Avand in vedere motivele expuse propun spre aprobare rectificarea Bugetului de Venituri 

si Cheltuieli pentru anul 2018, conform anexei 1 si Programul de Investitii pentru anul 2018 

conform anexei 2. 

 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 
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