ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BODESTI
CONSILIUL LOCAL
__________________________________________________________

PROIECT
Nr. 49 din 25.10.2016

Vizat pentru legalitate,
Secretar,
Jr. Bostan Ionel

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2016

Consiliul local al comunei Bodești, județul Neamț;
Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările si completările ulterioare;
Văzând , expunerea de motive nr. 5295/25.10.2016, raportul de specialitate cu nr.
5296/25.10.2016 a Biroului contabilitate impozite si taxe locale, 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. 17 din
29.01.2016 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2016, cu modificările și completările
ulterioare, conform anexelor 1 și 2 la prezenta hotărâre.
Art. 2 Se aproba rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2016, conform anexei nr.
1 la prezenta hotărâre.
Art. 3 Se aprobă modificarea Listei obiectivelor de investiții pe anul 2016 , cu finanțare
parțială sau integrala de la bugetul local, repartizate pentru COMUNA BODESTI, anexa 3 la
Hotărârea Consiliului local al comunei Bodești nr. 17 din 29.01.2016 privind aprobarea bugetului
local pentru anul 2016, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei nr. 2 la prezenta
hotărâre.
Art. 4 Primarul comunei si contabilul primăriei va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art. 5 Secretarul comunei va înainta și comunica prezenta hotărâre autorităților și
persoanelor interesate.
_________________________________________________________________________

Primar,
Ec. Barna Marinel

Anexa nr. 1 la
hotărârea nr. ___ din 31.10.2016 privind
rectificarea bugetului comunei Bodești, aprobat pe
anul 2016

Rectificarea bugetului comunei Bodești, aprobat pe anul 2016

2. Cheltuieli
Suma din buget
-mii lei-

Capitol

24540210 - Cheltuieli personal - alte
servicii publice generale (alegeri
locale)
24540250 - fond de rezervă bugetară
la dispoziția autorităților administrației
publice locale
24800220 - acțiuni generale
economice și de muncă - prevenirea și
combaterea inundațiilor și înghețurilor
24830220 - agricultură silvicultură,
piscicultură și vânătoare - cheltuieli
materiale
24670271 - cultură recreere și religie cheltuieli de capital
24700271 - locuințe servicii și
dezvoltare - cheltuieli de capital
24840271 - transporturi - cheltuieli de
capital

Primar,
Ec. Barna Marinel

Suma rectificată
-mii lei-

20

-

177

-

50

2

0

245

0

50

25

0

6948

6923

Consilier,
Ec. Pascu Mioara

Anexa nr. 2 la
hotărârea nr. ___ din 31.10.2016 privind
rectificarea bugetului comunei Bodești, aprobat pe
anul 2016
LISTA
Obiectivelor de investitii pe anul 2016 , cu finatare partiala sau integrala
de la bugetul local, repartizate pentru COMUNA BODESTI

9
7732

10
7732

6370

6370

1362

1362

1362

1362

15

15

15

15

Alte cheltuieli de investitii1. Amenajament pastoral
pasune

15

15

15

15

Cap.61.02-Ordine si siguranta
publica
TOTAL din care ;

20

20

20

20

20

20

20

20

Lucrari in continuare

Lucrari noi
Alte cheltuieli de investitiiLama dezapezire
buldoexcavator
Cap.65.02-Invatamant
TOTAL din care :
Lucrari in continuare
Lucrari noi
Alte cheltuieli de investitii :
1. Modernizare la Scoala cu
clasele I-IV Bodestii de
Sus,comuna

724

387

724

387

724

387

724

387

Termen P.I.F.

8

Capacitati

7

Pe seama
tranferurilor de la
bugetul de stat

6

din care :
De la bugetul
local

Alte surse constituite potrivit legii

5

Total alocatii
bugetare (col. 10 +
col. 11)

Credite bancare
externe

Cheltuieli totale (co. 5 la
col. 9)
4

Credite bancare
interne

2
3
7732
7732
6370 6370

mii lei

finantate din:
Surse proprii

1
TOTAL din care :
Lucrari in continuare
Lucrari noi
Alte cheltuieli de investitii
Din TOTAL desfasurat, potrivit
clasificatiei, pe capitole bugetare :
Cap.51.02. – Autoritati publice
TOTAL din care :
Lucrari in continuare
Lucrari noi

Valoareatotala actualizata

Denumirea obiectivelor de
investitii

Valoarea totala

INV
C+M

11

12

13

Bodesti,jud.Neamt
Modernizare la Scoala cu
clasele I-VIII Bodestii de 337
Jos,
comuna
Bodesti,
jud.Neamt
Cap.67.02- Cultura, recreere si
50
religie
TOTAL din care :
Lucrari in continuare
2.

Lucrari noi
Alte cheltuieli de investii
1. Modernizarea, renovarea si
dotarea Caminului cultural
Bodestii de Jos
2. Modernizarea, renovarea si
dotarea Caminului cultural
Oslobeni
Cap.70.02-Locuinte, servicii si
dezvoltare
TOTAL, din care :
Lucrari in continuare :
Lucrari noi
Alte cheltuieli de investii;
Cap.74.02- Protectia mediului
Total, din care:
Lucrari in continuare
Lucrari noi
Alte cheltuieli de investitiiCap.84.02-Transporturi
TOTAL din care ;
Lucrari in continuare ;
Pod peste raul Cracau sat
Oslobeni,com.Bodesti;
Modernizare drumuri locale
comuna Bodesti
Lucrari noi
Alte cheltuieli de investitii –
1. Modernizare drumuri locale,
in comuna Bodesti
2. Pod peste Raul Cracau sat
Oslobeni, judetul Neamt
3. Elaborare documentatie
proiect amenajare parcare in
sat Bodestii de Jos, jud.
Neamt
4. Elaborare documentatie,
avize pt.investitia »Realizare
canal de scurgere a apelor
pluviale, com.Bodesti,
jud.Neamt »
5. Proiect tehnic, verificare,
cote si avize « Modernizare
drumuri locale comuna
Bodesti (AFIR)
6. Modernizarea retelelor
stradale din comuna Bodești

337

50

-

-

-

-

-

337

337

50

50

25

25

25

25

25

25

25

25

-

-

-

-

6923

6923

6923

6923

6370

6370

6370

6370

1379

1379

1379

1379

4991

4991

4991 4991

553

553

553

553

175,97 175,97

175,97 175,97

113,03 113,03

113,03 113,03

10

12

10

12

10

10

12

12

108,50 108,50

108,50 108,50

133,50 133,50

133,50 133,50

Primar,
Ec. Barna Marinel

-

Consilier,
Ec. Pascu Mioara

-

-

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNEI BODESTI
PRIMAR
Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com
Nr. 5295 din 25.10.2016

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli
al comunei Bodești pe anul 2016

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 in vedere referatul cu nr. d-nei Pașcu Mioara Șef Birou contabilitate,
financiar, impozite și taxe locale.

Propun aprobarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local al
comunei Bodești aprobat pentru anul 2016.

Primar,
Ec. Barna Marinel

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BODESTI
PRIMARIA
Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com
Nr. 5296 din 25.10.2016

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, judetelor 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.
Conform celor prezentate mai sus si expunerea de motive a primarului localității Bodești cu
cu nr. 5295/2016 , se impune rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2016 prin HCL nr.
17/2016, întrucât proiectul de hotărâre întrunește condițiile legale pentru a fi adoptat.

Consilier,
Ec. Pascu Mioara

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BODESTI
PRIMARIA
Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com
Nr. 5294 din 25.10.2016
REFERAT
Subsemnata Pascu Mioara Sef birou contabilitate, financiar, impozite și taxe locale în cadrul
Primăriei comunei Bodești prin prezentul referat va aduc la cunoștință că este necesar rectificare bugetului
local aprobat pentru anul 2016 întrucât:
 In data de 26.09.2016 au fost înaintate Comunei Bodești procesele verbale de constatare a

neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare privind cererea de plată cu numărul NT33560/15.05.2009/campania 2009 și NT - 31950/17.05.2010/campania 2010 de către APIA - centrul
Județean Neamț prin care se precizează ca suntem debitori cu suma de 244.475,71 lei. Întrucât termenul
de plată a fost stabilit conform prevederilor art. 42 alin. 1 din OUG nr. 67/2011 la 30 de zile de la data
comunicării celor doua procese verbale, este necesar rectificarea bugetului local in vederea stingerii
debitelor, pentru a nu plăti dobânzi.
Comuna Bodești a primit ca subvenții de la APIA pentru campania din anii 2009 și 2010 suma
totală de 244.475,71 lei din care suma de 141 mii lei a fost cheltuită pentru LUCRĂRI GABIOANE ACCES
PĂȘUNI ȘI LUCRĂRI SCURGERE ȘANȚURI ISLAZ, PRECUM ȘI DOCUMENTAȚIILE AFERENTE, suma rămasă
de 104 mii lei a fost virată la bugetul local conform OMFP nr 720/2014, la data de 30.06.2014.
 Având in vedere procesele verbale de ședință ale consiliului local din lunile anterioare prin

care d-nul primar Barna Marinel a propus modernizarea căminelor culturale din comuna este necesară
rectificarea bugetului local, precum lista de investiții.

In urma analizării bugetului local împreună cum primarul comunei Bodești,
propun rectificarea bugetului local după cum urmează :
2. Cheltuieli
Suma din buget
-mii lei-

Capitol

24540210 - Cheltuieli personal - alte
servicii publice generale (alegeri
locale)
24540250 - fond de rezervă bugetară
la dispoziția autorităților administrației
publice locale
24800220 - acțiuni generale
economice și de muncă - prevenirea și
combaterea inundațiilor și înghețurilor
24830220 - agricultură silvicultură,
piscicultură și vânătoare - cheltuieli
materiale
24670271 - cultură recreere și religie cheltuieli de capital
24700271 - locuințe servicii și
dezvoltare - cheltuieli de capital
24840271 - transporturi - cheltuieli de
capital

Suma rectificată
-mii lei-

20

-

177

-

50

2

0

245

0

50

25

0

6948

6923

LISTA
Obiectivelor de investitii pe anul 2016 , cu finatare partiala sau integrala
de la bugetul local, repartizate pentru COMUNA BODESTI

9
7732

10
7732

6370

6370

1362

1362

1362

1362

15

15

15

15

Alte cheltuieli de investitii1. Amenajament pastoral
pasune

15

15

15

15

Cap.61.02-Ordine si siguranta
publica
TOTAL din care ;

20

20

20

20

20

20

20

20

Lucrari in continuare

Lucrari noi
Alte cheltuieli de investitiiLama dezapezire
buldoexcavator

Cap.65.02-Invatamant
724
TOTAL din care :
Lucrari in continuare
Lucrari noi
Alte cheltuieli de investitii :
3. Modernizare la Scoala cu
clasele I-IV Bodestii de 387
Sus,comuna
Bodesti,jud.Neamt
4. Modernizare la Scoala cu
clasele I-VIII Bodestii de 337
Jos,
comuna
Bodesti,
jud.Neamt

724

724

724

387

387

387

337

337

337

Termen P.I.F.

8

Capacitati

7

Pe seama
tranferurilor de la
bugetul de stat

6

din care :
De la bugetul
local

Alte surse constituite potrivit legii

5

Total alocatii
bugetare (col. 10 +
col. 11)

Credite bancare
externe

Cheltuieli totale (co. 5 la
col. 9)
4

Credite bancare
interne

2
3
7732
7732
6370 6370

mii lei

finantate din:
Surse proprii

1
TOTAL din care :
Lucrari in continuare
Lucrari noi
Alte cheltuieli de investitii
Din TOTAL desfasurat, potrivit
clasificatiei, pe capitole bugetare :
Cap.51.02. – Autoritati publice
TOTAL din care :
Lucrari in continuare
Lucrari noi

Valoareatotala actualizata

Denumirea obiectivelor de
investitii

Valoarea totala

INV
C+M

11

12

13

Cap.67.02- Cultura, recreere si
religie
TOTAL din care :
Lucrari in continuare
Lucrari noi
Alte cheltuieli de investii
1. Modernizarea, renovarea si
dotarea Caminului cultural
Bodestii de Jos
2. Modernizarea, renovarea si
dotarea Caminului cultural
Oslobeni
Cap.70.02-Locuinte, servicii si
dezvoltare
TOTAL, din care :
Lucrari in continuare :
Lucrari noi
Alte cheltuieli de investii;
Cap.74.02- Protectia mediului
Total, din care:
Lucrari in continuare
Lucrari noi
Alte cheltuieli de investitiiCap.84.02-Transporturi
TOTAL din care ;
Lucrari in continuare ;
Pod peste raul Cracau sat
Oslobeni,com.Bodesti;
Modernizare drumuri locale
comuna Bodesti
Lucrari noi
Alte cheltuieli de investitii –
7. Modernizare drumuri locale,
in comuna Bodesti
8. Pod peste Raul Cracau sat
Oslobeni, judetul Neamt
9. Elaborare documentatie
proiect amenajare parcare in
sat Bodestii de Jos, jud.
Neamt
10. Elaborare documentatie,
avize pt.investitia »Realizare
canal de scurgere a apelor
pluviale, com.Bodesti,
jud.Neamt »
11. Proiect tehnic, verificare,
cote si avize « Modernizare
drumuri locale comuna
Bodesti (AFIR)
12. Modernizarea retelelor
stradale din comuna Bodești

50

50

25

-

-

-

-

-

50

50

25

25

25

25

25

25

25

-

-

-

-

6923

6923

6923

6923

6370

6370

6370

6370

1379

1379

1379

1379

4991

4991

4991 4991

553

553

553

175,97 175,97

113,03 113,03

113,03 113,03

12

10

12

-

-

553

175,97 175,97

10

-

10

10

12

12

108,50 108,50

108,50 108,50

133,50 133,50

133,50 133,50

Conform celor prezentate mai sus propun rectificarea bugetului local aprobat pentru anul
2016 prin HCL nr. 17/2016, conform celor prezentate mai sus.
Consilier,
Ec. Pascu Mioara

