
            ROMANIA  

    JUDETUL DAMBOVITA  

CONSILIUL LOCAL GAESTI  

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea rectificarii bugetului de  venituri si cheltuieli   in trimestrul II al 

anului 2017 

 

 

         Consiliul Local al Orasului Gaesti ; 

         Avand in vedere  :  

- expunerea de  motive  a domnului primar  , Gheorghe  Grigore  ;  

- raportul nr. 8889/16.06.2017 intocmit de  doamna Ilinca Sofia – Sef serviciu  

Buget –Contabilitate , Impozite si Taxe Locale  si Informatica  ;  

 - avizul comisiilor Juridice si al comisiei Buget – Finante    din cadrul Consiliului 

Local Gaesti  ;  

În conformitate cu : 

- Legea nr.273/2006 a Finantelor publice locale art.49,  pct.12 ;  

- În temeiul  art.36  , alin. 2 ,  lit. (b)  , coroborat  cu alin. 4 , lit. (a) , din Legea nr. 

215/2001, privind administraţia publică locală, republicată si cu  art. 45 aliniatul 2 

din acelasi act normativ ;  

 

 

SE  PROPUNE  : 

 

 

ART.1 – Se aproba rectificarea bugetului de  venituri si cheltuieli   in trimestrul  II 

al anului 2017, prin  majorarea  :  

-  veniturilor cu suma de                                                            195 mii lei    

 

 -majorarea  cheltuielilor  pe anul 2017  cu suma de 195 mii lei din care: 

- la sectiunea de functionare cu                                                  75 mii lei 

- la sectiunea de dezvoltare  cu suma de                                  120 mii lei 

 pe articole ale clasificatiei bugetare dupa cum urmeaza : 

 

 



 Mii lei 

Cod venit Buget 

planificat  

31.05.2017 

 Realizat la 

31.05.2017 

Diferenta de 

rectificat 

 

 

    

07.02 –impozite si taxe pe 

proprietate          

430 1910 195 

07.02.01.02- impozit cladiri 

persoane juridice 

430 1910 195 

    

         TOTAL    

 

 

Indicatori cheltuiala – Propunere CL                       

LA SECTIUNEA DE DEZVOLTARE  195 

la cap .84 0303 Strazi titlul  71.01.01  120  

  

LA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE   

La cap.84.03.03.20.02 Strazi  reparatii 75 
 

ART.2 -Cu ducerea la indeplinire a prezentei se obliga Primarul orasului Gaesti , si 

Serviciul Buget Contabilitate ,Impozite si Taxe Locale- Informatica . 

ART.3 – Prezenta hotarare  se va comunica Institutiei Prefectului – Judetul 

Dambovita si persoanelor si compartimentelor prevazute la art.2 .  

INITIATOR  ,  

Primar  ,  

Jr. Gheorghe  Grigore  

                                                                       Avizat de  legalitate ,  

                                                                     Secretar  ,  

                                                                        Jr. Diaconu  Mitica  

 



 

EXPUNERE DE  MOTIVE   

la proiectul de  hotarare privind  aprobarea rectificarii bugetului de  venituri si 

cheltuieli   in trimestrul II al anului 2017 

. 

     Propun Consiliului Local Gaesti  , aprobarea  prezentului proiect de hotarare   

avand ca obiect rectificarea bugetului de  venituri si cheltuieli   in trimestrul II al 

anului 2017, astfel :  

  prin  majorarea  :  

-  veniturilor cu suma de                                                            195 mii lei    

 

 -majorarea  cheltuielilor  pe anul 2017  cu suma de 195 mii lei din care: 

- la sectiunea de functionare cu                                                  75 mii lei 

- la sectiunea de dezvoltare  cu suma de                                  120 mii lei 

 pe articole ale clasificatiei bugetare dupa cum urmeaza : 

 

 

 Mii lei 

Cod venit Buget 

planificat  

31.05.2017 

 Realizat la 

31.05.2017 

Diferenta de 

rectificat 

 

 

    

07.02 –impozite si taxe pe 

proprietate          

430 1910 195 

07.02.01.02- impozit cladiri 

persoane juridice 

430 1910 195 

    

         TOTAL    

 

 

Indicatori cheltuiala – Propunere CL                       

LA SECTIUNEA DE DEZVOLTARE  195 

la cap .84 0303 Strazi titlul  71.01.01  120  



  

LA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE   

La cap.84.03.03.20.02 Strazi  reparatii 75 
 

 

 

PRIMAR  ,  

 

Jr. Gheorghe  Grigore  


