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P R O I E C T 
 Nr. 102 din 14.12.2017 

 
Vizat pentru legalitate, 

Secretar, 
Jr. Bostan Ionel 

 
 
 

PROIECT 
 privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2017 

 
 

 
Consiliul local al comunei Bodești, județul Neamț; 

 Având in vedere prevederile: 
 Avand in vedere prevederile Legii bugetul de stat pe anul 2017, nr. 6/2017  si  Legea nr. 
273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
         Văzând , expunerea de motive nr. 7701 din 14.12.2017, raportul de specialitate a Biroului 
contabilitate impozite si taxe locale cu nr. 7702 din 14.12.2017, precum si avizele comisiilor de 
specialitate ale Consiliului local Bodești; 

 In temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (4) litera a) si ale art. 45 alin. (2), litera a) din Legea 
215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare ; 

 
HOTARĂȘTE: 

 
Art. 1  Se aproba modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Bodești  nr. 37  din 

28.03.2017 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2017, conform anexelor 1 la prezenta 
hotărâre. 

Art. 2 Se aproba rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2017, conform anexei nr. 
1 la prezenta hotărâre. 

Art. 3 Primarul comunei și Șeful biroului contabilitate, financiar, impozite și taxe locale, va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4 Secretarul comunei va înainta și comunica prezenta hotărâre autorităților și 
persoanelor interesate. 

_________________________________________________________________________ 
 

          
Primar, 

Ec. Barna Marinel 
 
 
 
 
 



 

 
Anexa nr. 1 la 

hotărârea  nr. ___ din ___.12.2017 privind  
rectificarea bugetului comunei Bodești, aprobat pe 

anul 2017 
 
 
 
 
 
 
 

Rectificarea bugetului comunei Bodești, aprobat pe anul 2017 
 
   
 

 
Cheltuieli  
 

Capitol Suma din buget  
-mii lei- 

Suma rectificată 
-mii lei- 

24650210- Cheltuieli de personal 
invatamant 1634 1680 

24650257- asistenta sociala 
(stimulente sociale grădiniță) 25 1 

24680257-asistenta 
sociala(indemnizatii asistenti 
personali) 

631,42 609,42 

 
 
 
 

Primar, 
 Ec. Barna Marinel  

 

Șef Birou, 
Ec. Pascu Mioara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 
COMUNEI BODESTI 
PRIMAR 
 Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com 
Nr.  7701 din 14.12.2017 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea rectificării bugetului local  de venituri şi cheltuieli 

al comunei Bodești pe anul 2017 
 
 

  Conform art. 19 alin.1 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale bugetele 
locale se aprobă de către consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, 
sectoarelor, județelor si de Consiliul General al Municipiului București, după caz. 

Pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea 
bugetelor prevăzute la alin. (1) lit. A) şi b), 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. Rectificărilor bugetelor locale li se vor 
aplica aceleaşi proceduri ca şi aprobării iniţiale a acestora, cu excepţia termenelor din 
calendarul bugetar. 

Având în vedere art. 23 alin 7 și 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83 
din/2017 , cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017 prin care:  
 (7) Economiile înregistrate la finanţarea unor cheltuieli descentralizate la nivelul 
judeţelor, precum şi cele înregistrate la finanţarea unor cheltuieli descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, cu excepţia celor 
prevăzute la alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a), pot fi utilizate pentru finanţarea celorlalte 
categorii de cheltuieli care, potrivit legii, se finanţează din aceeaşi sursă, fără a afecta 
finanţarea celorlalte servicii care se asigură din suma totală repartizată. 
 (8) Economiile înregistrate la plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti, 
având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea 
personalului din unităţile de învăţământ special şi din centrele de resurse şi asistenţă 
educaţională, precum şi din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, pot fi utilizate 
pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale în bani 
stabilite prin lege, precum şi pentru plata contribuţiilor aferente acestora, pentru aceeaşi 
categorie de personal.  

Văzând necesarul de sume  pentru acoperirea de Cheltuieli personal învățământ 
propun aprobarea  proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local al 

comunei Bodești aprobat pentru anul 2017, conform celor prezentate mai sus. 
 
 

Primar, 
 Ec. Barna Marinel 

mailto:primariabodesti@yahoo.com


 

ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 
COMUNA BODESTI 
PRIMARIA 
Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com 
Nr.  7702 din 14.12.2017 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

Subsemnata Pascu Mioara Sef birou contabilitate, financiar, impozite și taxe locale în cadrul 
Primăriei comunei Bodești prin prezentul raport de specialitate va aduc la cunoștință următoarele: 

 Conform art. 19 alin.1 si 2 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale bugetele locale se 
aprobă de către consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor, județelor si de Consiliul 
General al Municipiului București, după caz. 

Pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor 
prevăzute la alin. (1) lit. A) şi b), 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. Rectificărilor bugetelor locale li se vor aplica aceleaşi proceduri ca şi aprobării iniţiale a acestora, 
cu excepţia termenelor din calendarul bugetar. 

 Văzând expunerea de motive a primarului comunei Bodești prin care s-a expus motivele rectificării 
bugetului local; 

Având în vedere art. 23 alin 7 și 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83 din/2017 , cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017 prin care:  
 (7) Economiile înregistrate la finanţarea unor cheltuieli descentralizate la nivelul judeţelor, precum şi cele 
înregistrate la finanţarea unor cheltuieli descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi 
municipiului Bucureşti, cu excepţia celor prevăzute la alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a), pot fi utilizate pentru finanţarea 
celorlalte categorii de cheltuieli care, potrivit legii, se finanţează din aceeaşi sursă, fără a afecta finanţarea celorlalte 
servicii care se asigură din suma totală repartizată. 
 (8) Economiile înregistrate la plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti, având ca obiect acordarea 
unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special şi din centrele 
de resurse şi asistenţă educaţională, precum şi din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, pot fi utilizate 
pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum şi 
pentru plata contribuţiilor aferente acestora, pentru aceeaşi categorie de personal.  

Văzând necesarul de sume  pentru acoperirea de Cheltuieli personal învățământ propun rectificare 
bugetului local după cum urmează : 

Rectificarea bugetului comunei Bodești, aprobat pe anul 2017 
 
Cheltuieli  

Capitol Suma din buget  
-mii lei- 

Suma rectificată 
-mii lei- 

24650210- Cheltuieli de personal 
invatamant 1634 1680 

24650257- asistenta sociala (stimulente 
sociale grădiniță) 25 1 

24680257-asistenta sociala(indemnizatii 
asistenti personali) 631,42 609,42 

 
         Conform celor prezentate mai sus și expunerea de motive a primarului localității Bodești, se impune 
rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2017 prin HCL nr. 37/2017, cu modificările și completările 
ulterioare întrucât proiectul de hotărâre întrunește condițiile legale pentru a fi adoptat. 

 
Consilier, 

Ec. Pascu Mioara 

mailto:primariabodesti@yahoo.com

	Anexa nr. 1 la

