
CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA OŢELENI 

  

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 9863 din 10.12.2019 

privind rectificarea a cincea a bugetului de venituri şi cheltuieli al  U.A.T. Comuna Oţeleni 

pe trimestrul IV 2019  
 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă ______, în data de _______ la care 

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

Văzând că domnul/doamna ________________este președinte de ședință, 

Luând în dezbatere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către 

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

rectificarea a cincea a bugetului de venituri şi cheltuieli al  U.A.T. Comuna Oţeleni pe trimestrul 

IV 2019; 

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

locale, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr.____din_______; 

Având în vedere avizul cu caracter consultativ 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. 129 alin. (2) lit. b)  și alin. (4) lit. a) din 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu un număr de ..........voturi ”pentru”,.............voturi ”împotrivă” și 

..........”abțineri”, adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 

 

ART.1  Se aprobă rectificarea a cincea a bugetului de venituri şi cheltuieli al  U.A.T. 

Comuna Oţeleni pe trimestrul IV 2019, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

ART.2 – Se aprobă rectificarea programului de investiții pentru anul 2019, anexă la 

bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

ART.3 Primarul comunei Oțeleni prin intermediul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Oțeleni va 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 



 
             COMUNA OTELENI Anexa 1 

             JUDETUL IASI 
la HCL 
nr._____/___________ 

             C.F. 4541009 
 

 
 PROPUNERE RECTIFICARE  

 
Buget de Venituri si Cheltuieli aprobat inițial prin HCL nr. 36/24.04.2019 

   
mii lei 

 
Denumire indicator Cod buget Influente Trim. IV 

 

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru 
activitatea notariala si alte taxe de timbru 07,02,03 1,92 

 
Alte impozite si taxe pe proprietate 07,02,50 1,15 

 

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit 
pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 60,44 

 

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de 
functionare 16,02,03 4,68 

 

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii 
bunurilor sau pe desfasurare de activitati 16,02,50 2,00 

 
Alte impozite si taxe 18,02,50 18,83 

 

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre inst 
publice 30,02,05,30 24,25 

 
Alte venituri din proprietate 30,02,50 2,30 

 

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte 
inst de specialitate 35,02,01,02 8,65 

 

Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne , carbuni si 
combustibil petrolier 42,02,34 8,00 

 
TOTAL VENITURI 132,22 

    

 
Denumire indicator Cod buget Influente Trim. IV 

 
Autoritati publice - Salarii de baza 51,01,03  10,01,01 -20,00 

 
Autoritati publice - Indemnizatii de delegare 51,01,03  10,01,13 -2,10 

 
Autoritati publice - Indemnizatie de hrana 51,01,03  10,01,17 -7,00 

 
Autoritati publice - Furnituri de birou 51,01,03  20,01,01 -1,00 

 
Autoritati publice - Carburanti si lubrifianti 51,01,03  20,01,05 0,50 

 
Autoritati publice - Piese de schimb 51,01,03  20,01,06 -0,60 

 

Autoritati publice - Posta, telecomunicaii, radio, tv, 
internet 51,01,03  20,01,08 2,70 

 

Autoritati publice - Materiale si prestari de servicii 
de servicii cu caracter functional 51,01,03  20,01,09 5,00 

 

Autoritati publice - Alte bunuri si servicii pentru 
intretinere si functionare 51,01,03  20,01,30 3,00 

 
Autoritati publice -Alte obiecte de inventar 51,01,03  20,05,30 -1,50 



 

Autoritati publice - deplasari interne, detasari, 
transferari 51,01,03  20,06,01 -0,80 

 
Autoritati publice - Chelt judiciare si extrajudiciare  51,01,03  20,25 -0,54 

 

Ordine publica si siguranta nationala- Alte obiecte 
de inventar 61.05  20.05,30 -0,50 

 

Sport - Materiale si prestari de servicii cu caracter 
functional 67,05,01  20,01,09 -1,90 

 

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei 
sociale - Ajutoare sociale in  numerar 68,50,50  57,02,01 -2,00 

 

Ajutor social - Ajutoare sociale in  numerar (ajutor 
incalzire AJPIS) 68,15,01  57,02,01 5,76 

 

Iluminat public si electrificari rurale - Materiale si 
prestari de servicii cu caracter functional 70,06  20,01,09 -4,00 

 

Locuinte, servicii si dezvoltare publica - Materiale 
si prestari de servicii cu caracter functional 70,50  20,01,09 -4,00 

 

Protectia mediului - Materiale si prestari de servicii 
cu caracter functional 74,05,01  20,01,09 7,00 

 
Transporturi - Carburanti si lubrifianti 84.03.01  20.01.05 -6,00 

 
Transporturi - Piese de schimb 84,03,01  20,01,06 -2,50 

 

Transporturi - Materiale si prestari servicii cu 
caracter functional 84,03,01  20,01,09 2,10 

 
Transporturi - Reparatii curente 84,03,01  20,02 5,00 

 
Transporturi - Consultanta si expertiza 84,03,01  20,12 0,90 

 
Modernizare drumuri de interes local  84,03,01  71,01,30 154,70 

 
65.50: Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 

 
Furnituri de birou 20,01,01 -0,6 

 
Materiale pentru curatenie 20,01,02 -0,5 

 
Incalzit, iluminat si forta motrica 20,01,03 -0,9 

 
Apa, canal, salubrizare 20,01,04 -0,1 

 
Carburanti si lubrifianti 20,01,05 0 

 
Piese de schimb 20,01,06 -0,3 

 
Transport 20,01,07 -0,5 

 
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20,01,08 -0,5 

 
Materiale si prestari servicii cu caracter functional 20,01,09 -0,1 

 

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 
functionare 20,01,30 -1,6 

 
Reparatii curente 20,02 -0,2 

 
Bunuri de natura obiectelor de inventar 20,05,01 -0,2 

 
alte obiecte de inventar 20,05,30 -3,5 

 
Depasari interne, detasari, transferari 20,06,01 -2 

 
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20,30,30 -1 

 
65,04,01 : Invatamant secundar inferior 



 
Furnituri de birou 20,01,01 0,6 

 
Materiale pentru curatenie 20,01,02 1,5 

 
Incalzit, iluminat si forta motrica 20,01,03 2,9 

 
Apa, canal, salubrizare 20,01,04 -0,4 

 
Carburanti si lubrifianti 20,01,05 1,5 

 
Piese de schimb 20,01,06 -1,7 

 
Transport 20,01,07 -9,5 

 
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20,01,08 2,5 

 
Materiale si prestari servicii cu caracter functional 20,01,09 1,949 

 

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 
functionare 20,01,30 1,6 

 
Reparatii curente 20,02 9,92 

 
Uniforme si echipamente 20,05,01 -0,8 

 
alte obiecte de inventar 20,05,30 7,5 

 
Depasari interne, detasari, transferari 20,06,01 2 

 
Pregatire profesionala 20,13 -1 

 
Pretectia muncii 20,14 -0,713 

 
Protocol si prezentare 20,30,02 0 

 
Prime de asigurare non viata 20,30,30 -0,136 

 
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20,30,30 -5,72 

 
Alte modificari 

 
Burse (suma neutilizata) 65,04,01  59,01 -15 

 
plata facturi utilitati 65,20 12,5 

 
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii - inv prescolar 65,20 2,5 

 
Tichete de gradinita (suma ramasa neutilizata) 65,50  57,02,03 -18,75 

 
Ajutor social - Ajutor de incalzire (suma neutilizata) 68,15,01  57,02,01 -14,79 

 
Invatamant secundar inferior - Bunuri si servicii 65,20 33,54 

    

 

TOTAL CHELTUIELI 132,22 

    

    

 
Ordonator principal de credite 

 
Contabil, 

 
Gheraescu Felician Mihai 

 
Filip Anca Ionela 



 

U.A.T. COMUNA OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

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

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

Nr. 9864 din 10.12.2019

REFERAT DE APROBARE 

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

U.A.T. Comuna Oţeleni pe trimestrul IV 2019  

 

În conformitate cu prevederile art. 155. alin. (4) lit b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, primarul indeplineste atribuții referitoare la bugetul local, respectiv 

intocmeste proiectul bugetului unității administrativ-teritoriale si îl supune spre aprobare 

consiliului local. 

Conform art. 19 alin. (2) din din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare, pe parcursul exercitiului bugetar, autoritatile deliberative 

pot aproba rectificarea bugetelor prevazute la alin. (1) lit. a) si b), in termen de 30 de zile de la 

data intrarii in vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum si ca urmare a unor 

propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. 

Prezenta rectificare bugetara este impusa de urmatoarele : 

- redimensionarea cheltuielilor impuse de documentele de plata pentu servicii curente; 

- adresa nr 930 / 05.12.2019 emisa de Scoala Gimnaziala Oteleni, referitoare la 

repartizarea sumei neutilizate de la capitolul 59.01 – Burse catre capitol 20.30.30 – 

factura aferenta lunii decembrie pentru  invatamant prescolar si pentru plata facturilor 

restante (combustibil, reparatii sistem de supraveghere, confectionare usa garaj, 

consumabile, servicii consultanta 

- adresa nr 5807/ 05.12.2019 referitoare la influentele pentru luna decembrie a 

indicatorului 04.02.04 – Sume din cote defalcate din impozitul pe venit 

- OUG 71/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pentru anul 2019 – sumele 

neutilizate inregistrate pentru ajutorul de incalzire (68.15.01  57.02.01 : 14,79 mii lei)) si 

pentru tichete de gradinita  (65.50  57.02.03: 18.75 mii lei) vor fi redistribuite catre 

cheltuieli materiale pentru Scoala Gimnaziala Oteleni ( suma de 33,54 mii lei a fost 

alocata pe clasificatie 65.20, urmand ca scoala, sa distribuie aceasta suma pe articole ale 

clasificatiei bugetara).        

Având în vedere cele mai sus prezentate propun Consiliului Local Oțeleni aprobarea 

proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

 

Viceprimar cu atribuții deprimar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

 

 

 

 

mailto:primariaotelenioteleni@yahoo.ro

