
CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA OŢELENI 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 5777 din 28.06.2019 

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al  Comunei Oţeleni pe trimestrul III  

2019  
 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 

01.07.2019, 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 referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către 

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

rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al  Comunei Oţeleni pe trimestrul III 2019; 

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de către Compartimentul financiar-

contabil înregistrat cu nr.____ din ______; 

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 şi cheltuieli al  Comunei Oţeleni pe 

trimestrul III 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 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, ___________2019



 

PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

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

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

Nr. 5776 din 28.06.2019 

 

REFERAT DE APROBARE 

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

Oţeleni pe trimestrul III 2019  

 

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. 

Prezenta rectificare bugetara este impusa de urmatoarele:  

- redimensionarea cheltuielilor impuse de documentele de plata pentu servicii curente;  
- noi obiective de investitii: instalare sistem de alarma la efractie si sistem supraveghere  

la Biblioteca si la sediul Primariei Oteleni si redimensionarea cheltuielilor unor obiective de 
investitii.  

- continuarea lucrarilor la obiectivul de investitii: Modernizare prin asfaltare, DC 82A 
Oteleni- Buhonca Tronson 1, DC 83Handresti-Butea Tronson 11 si alocare de fonduri de 
catre PNDL (pt rectificarea bugetului se are in vedere HCL nr 14/26.02.2019 pt aprobarea 
valorii de rest de executat: 1.287.164,92 lei.)  

- alocarea sumei de 131.100 Ron pentru finantarea in cadrul Programului national de 
cadastru si carte funciara, conform act aditional nr 1 la contract 20777 / 07.11.2018 incheiat 
cu Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara lasi  

- alocarea sumei de 15.965 ron pentru finantarea Programului privind actualizarea 
Planului Urbanistic General, conform Conventie de finantare nr 18642/24.06.2019  

Având în vedere cele mai sus prezentate propun consiliului local aprobarea proiectului de 

hotărâre în forma prezentată. 

 

Viceprimar cu atribuții deprimar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 
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