
ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

COMUNA CRUCEA 

CONSILIUL LOCAL 

                                                                                        

     H O T A R A R E A   NR. 68 

    privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 

 

Consiliul Local al comunei Crucea ,judetul Constanta in sedinta extraordinara  din 

02.10.2015, 

Avand in vedere : 

• Expunerea  de motive cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2015 

prezentata de primarul comunei; 

• Adresa nr.8848/22.09.2015 a   Ministerului Finantelor Publice , Directia 

Generala a Finantelor Publice Galati – Administratia Judeteana a Finantelor 

Publice Constanta, prin care a fost transmisa retragerea sumei de 57.722 lei din 

sumele defalcate din TVA  pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul comunei  - pentru hotarari judecatoresti ; 

• venituri din vanzarea unor bunuri in suma de 6.968 lei dupa cum urmeaza : 

- terenuri din domeniul privat in suma de 5.500 lei; 

- autoturism  in suma de 1.468 lei; 

• Raportul de avizare al comisiei de specialitate buget –finante a         Consiliului 

Local Crucea ; 

• Avizul de legalitate dat de secretarul Consiliului Local; 

In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice   locale ale 

Legii nr.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015 ; 

In temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit. b coroborat cu alin. 4 , lit. a si ale art. 45, alin 

2, lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata.. 

 

                                                        H O T A R A S T E : 

 

Art.1.  Se aproba rectificarea bugetului local pe anul 2015, diminuandu-se la partea de 

venituri cu suma de 50.754 lei, prevederile anuale fiind de 15.002.932 lei  si la partea de 

cheltuieli diminuandu-se cu suma de 50.754 lei,  prevederile  anuale fiind de 15.002.932 lei, pe 

surse de venituri si cheltuieli, pe capitole  si subcapitole bugetare prevazute in anexa ce face 

parte integranta din prezenta . 

Art.2. Primarul comunei impreuna cu compartimentul financiar contabil vor urmari 

realizarea veniturilor si cheltuielilor prevazute in bugetul local pe anul 2015. 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu ____voturi pentru ,___voturi contra si ____ abtineri . 

 

Crucea, 02.10.2015 

    PRESEDINTE DE SEDINTA, 

             Ion BUTOI                                                                                     Contrasemneaza  

                                                                                                                             SECRETAR, 

                                                                                                                         Reveicuta GURGU  
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AVIZ DE LEGALITATE 

cu privire la legalitatea proiectelor de hotarare ce se supun dezbaterii si aprobarii 

Consiliului local in sedinta extraordinara din data de 02.10.2015 

 

            Analizand proiectele de hotarari ce se supun dezbaterii si aprobarii Consiliului 

local in sedinta extraordinara din 02.10.2015,  am constatat urmatoarele: 

1.      Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare privind   

rectificarea bugetului local pe anul 2015   fiind initiat in conformitate cu prevederile din 

Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile 

ulterioare si in limita competentei date de  prevederile  art. 36, alin.2, lit. b coroborat cu 

alin. 4 , lit. a si ale art. 45, alin 2, lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administratia 

publica locala, republicata. 

       2.   Proiectul de hotarare privind privind aprobarea constituirii dreptului de uz si 

servitute de trecere  subteranã,  cu titlu gratuit, in favoarea  S.C. ENEL DISTRIBUTIE 

DOBROGEA S.A. prin Comuna Crucea  este legal si il avizez pentru legalitate, fiind initiat 

in conformitate cu prevederile art.12 si 14  din Legea  energiei electrice si a gazelor 

naturale nr.123/2012 si in limita competentei date de prevederile art..36, alin(2), lit.c 

coroborat cu alin. (5), lit.a) si ale art.45, alin.(3), din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publicã localã, republicatã. 

3.       Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare cu privire la aprobarea 

organigramei si a statului de functii fiind initiat in conformitate cu prevederile O.U.G. 

nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finantele 

publice, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare si in limita competentei date 

de  prevederile  art.36, alin.(2), lit.d) coroborat cu alin.(6), lit.a), pct.2 si art.45, alin.1 din 

Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata; 

4.  Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare cu privire la 

aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2016 fiind initiat in 

conformitate cu prevederile ordinului presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor 

publici nr.7660/2006 si in limita competentei date prevederile  art.36, alin.(2), lit.a) 

coroborat cu alin.(3), lit.b) si art.45, alin.1 din Legea nr.215/2001 a administratiei 

publice locale, republicata. 
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5.   Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare  privind modificarea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Crucea prin 

actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil fiind initiat in conformitate cu 

prevederile art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 

juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii 

Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, 

municipiilor şi judeţelor si in limita competentei date de  art. 36 alin. 9 şi art. 45 alin.3 

din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările si 

completările ulterioare, 

6.   Avizez inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotarare  privind initierea 

procedurii de achizitie a terenului in suprafata de 1000  m.p.,situat in extravilanul 

satului Crisan  , parcela A 185/9 in vederea realizarii sistemului de alimentare cu apa in 

satele Crisan si Siriu, comuna Crucea, judetul Constanta fiind initiat in conformitate cu 

prevederile  art.863 lit.a) din Noul Cod Civil; art.36 alin.(2), lit.c) si art.123 alin.(1) Legea 

nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica si in 

limita competentei date de prevederile art.45 din Legea nr.215/2001 privind 

administratia publica locala,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR, 

  

 GURGU REVEICUTA  
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                   RAPORT 

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 

 

   Domnule primar, 

 

Avand in vedere :  

 

- Adresa  Ministerului Finantelor Publice , Directia Generala a Finantelor Publice Galati – 

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Constanta, prin care a fost transmisa retragerea 

sumei de 57.722 lei din sumele defalcate din TVA  pentru finantarea cheltuielilor descentralizate 

la nivelul comunei  - pentru hotarari judecatoresti ; 

 

- venituri din vanzarea unor bunuri in suma de 6.968 lei dupa cum urmeaza : 

1.terenuri din domeniul privat in suma de 5.500 lei; 

 

 2.autoturism  in suma de 1.468 lei; 

 

  Veniturile si cheltuielile prezentate in proiectul de rectificare a bugetului local pe anul 

2015, diminuandu-se la partea de venituri cu suma de 50.754 lei, prevederile anuale fiind de 

15.002.932 lei  si la partea de cheltuieli diminuandu-se cu suma de 50.754 lei,  prevederile  

anuale fiind de 15.002.932 lei, pe surse de venituri si cheltuieli, pe capitole  si subcapitole 

bugetare prevazute in anexa ce face parte integranta din prezenta . 

Prevederile bugetare se structureaza conform anexei prezentate. 

 

Prevederile bugetare se structureaza conform anexei prezentate. 

 

Ca urmare a celor prezentate va solicit doamnule primar  sa fiti de acord cu propunerile 

facute.  

     

Crucea, 28.09.2015 

 

 

 

 

    Intocmit , 

                                  Inspector , 

                            Diaconu Dorina 
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E X P U N E R E  DE  M O T I V E 

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 

 

   Doamnelor si domnilor consilieri ! 

 

Avand in vedere :  

 

- Adresa  Ministerului Finantelor Publice , Directia Generala a Finantelor Publice Galati – 

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Constanta, prin care a fost transmisa retragerea 

sumei de 57.722 lei din sumele defalcate din TVA  pentru finantarea cheltuielilor descentralizate 

la nivelul comunei  - pentru hotarari judecatoresti ; 

- venituri din vanzarea unor bunuri in suma de 6.968 lei dupa cum urmeaza : 

                     1.terenuri din domeniul privat in suma de 5.500 lei; 

                     2. autoturism  in suma de 1.468 lei; 

  Veniturile si cheltuielile prezentate in proiectul de rectificare a bugetului local pe anul 

2015, diminuandu-se la partea de venituri cu suma de 50.754 lei, prevederile anuale fiind de 

15.002.932 lei  si la partea de cheltuieli diminuandu-se cu suma de 50.754 lei,  prevederile  

anuale fiind de 15.002.932 lei, pe surse de venituri si cheltuieli, pe capitole  si subcapitole 

bugetare prevazute in anexa ce face parte integranta din prezenta . 

Prevederile bugetare se structureaza conform anexei prezentate. 

 

Ca urmare a celor prezentate va solicitam doamnelor si domnilor consilieri  sa fiti de acord cu 

propunerile facute.  

     

 

Crucea, 02.10.2015 

        

        Primar, 

       GHEORGHE FRIGIOI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


