
CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA OŢELENI 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 7985 din 13.12.2018 

privind rectificarea  a patra a  bugetului de venituri şi cheltuieli al  Comunei Oţeleni  

pe trimestrul IV 2018 
 

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

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

Văzând că doamna Ursache Ionela este președinte de ședință, 

Luând în dezbatere expunerea de motive și proiectul de hotărâre inițiate de către 

viceprimarul cu atribuții de primar al comunei, domnul Gherăescu Felician Mihai, privind 

rectificarea  a patra a  bugetului de venituri şi cheltuieli al  Comunei Oţeleni pe trimestrul IV 

2018; 

Având în vedere raportul de specialitate al Compartimentului financiar-contabil 

înregistrat la nr.7986 din 13.12.2018; 

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  a patra a  bugetului de venituri şi cheltuieli al  Comunei 

Oţeleni pe trimestrul IV 2018,  conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

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

bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 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; 

- Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași; 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 
 

Inițiator, 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

Oțeleni, ___________2018 



       COMUNA OTELENI 
  

Anexa 1 

        JUDETUL IASI 
         C.F. 4541009                    
   

      

 
                                        PROPUNERI RECTIFICARE  

   

 
                        Buget de Venituri si Cheltuieli pe trim. IV 2018 

   

     
Mii lei 

Nr. Denumirea  Capitol Buget HCL  Infl. +/- 

Buget 
rectif. 

crt. indicatorilor Buget 28.11.2018 Trim.IV  2018 

5 Subventii BS finantare pr.de interes national 42.51.02 0.00 499.00 499.00 

6         0.00 

  TOTAL VENITURI   0.00 499.00 499.00 

V ALTE SERVICII IN DOM.CULTURII 67.50.00 0.00 499.00 499.00 

2 
Realizare Monument comemorativ in Dealul 
Boghicei,com.Oteleni 71.01.01 0.00 396.20 396.20 

3 Taxe avize,proiect Realizare Monument comemorativ 71.01.30 0.00 102.80 102.80 

VI ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 68.05.02 324.77 -5.00 319.77 

2 Ajutoare sociale in numerar(Indemnizatii VP) 57.02.01 324.77 -5.00 319.77 

  ASISTENTA SOCIALA PT.FAMILIE SI COPII 68.06.00 40.00 1.50 41.50 

1 Ajutoare sociale in numerar VP 57.02.01 40.00 1.50 41.50 

  ALTE CHELT IN DOMENIUL ASIST SOCIALE 68.50.50 0.00 3.50 3.50 

1 Ajutoare sociale in numerar VP 57.02.01 0.00 3.50 3.50 

  TOTAL CHELTUIELI   364.77 499.00 863.77 

  CHELTUIELI SF   364.77 0.00 364.77 

  CHELTUIELI SD   0.00 499.00 499.00 

      

      

 
                    Primar, 

 
Contabil, 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

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

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

Nr. 7984 din 13.12.2018 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

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

Comunei Oţeleni pe trimestrul IV 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.  

Prezenta rectificare bugetara este impusa de urmatoarele : 

       1. Alocarea sumei de 499.000 lei de catre Ministerul Culturii si Identitatii Nationale pentru 

finantarea proiectului ,,Realizare monument comemorativ pentru eroii cazuti in Primul Razboi 

Mondial’’; 

       2. Suplimentarea stimulentului pentru nou nascuti cu suma de 1.500 lei; 

       3. Alocarea sumei de 3.500 lei pentru premierea a 7 familii la implinirea a 50 de ani de 

casatorie. 

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

si Cheltuieli pe trimestrul IV al anului 2018, conform     anexei 1 si Programul de Investitii 

pentru anul 2018 conform anexei 2. 

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. 

 

Viceprimar cu atribuții deprimar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 
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