
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

COMUNA BODESTI 
CONSILIUL LOCAL  

__________________________________________________________ 
 
                                                                                                                                
 

HOTĂRÂRE 
 privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2018 

 
Consiliul local al comunei Bodești, județul Neamț; 

 Având in vedere prevederile: 
 Având în vedere prevederile Legii bugetul de stat pe anul 2018, nr. 2/2018 privind structura  
bugetului de venituri si cheltuieli pe cele doua sectiuni   de functionare si de dezvoltare si detalierea  
veniturilor pe capitole si subcapitole  si a cheltuielilor pe capitole, subcapitole, paragafe, titluri, 
articole si alineate  si  Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completările ulterioare; 
 Văzând , expunerea de motive nr. 3249 din 20.06.2018, raportul de specialitate a Biroului 
contabilitate impozite si taxe locale cu nr. 3250 din 20.06.2018, 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. 12  din 

15.02.2018 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2018, conform anexei 1 la prezenta 
hotărâre. 

Art. 2 Se aproba rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2018, conform anexei nr. 
1 la prezenta hotărâre. 
 Art. 3 Se aproba rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2018, respectiv Lista 
obiectivelor de investiții pe anul 2018, cu finanțare  parțială sau  integrală de la  bugetul local al 
comunei Bodești , 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. 

_________________________________________________________________________ 
 
Nr. 42 din 26.06.2018 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 12 voturi pentru; 0 voturi contra; 0 abţinere.  
La ședință au fost prezenți 12 consilieri din numărul de 13 consilieri în funcție. 
  

Preşedinte de şedință, 
Gioacăș Valentin-Vasile 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar, 

Bostan Ionel 
 
 
 



 

Anexa nr. 1 la 
hotărârea  nr. 42 din 26.06.2018 privind  

rectificarea bugetului comunei Bodești, aprobat pe 
anul 2018 

 
 
 
 

Rectificarea bugetului comunei Bodești, aprobat pe anul 2018 
 
 
 
 

Cheltuieli  
 

Capitol Suma din buget  
-mii lei- 

Suma rectificată 
-mii lei- 

24510270 - cheltuieli de capital 
administrației 43,70 543,70 

 
 
 

 
 
 
 

Preşedinte de şedință, 
Gioacăș Valentin-Vasile  

Șef Birou, 
Ec. Pascu Mioara 



 
ROMANIA  

JUDETUL NEAMT     
 COMUNA BODESTI 

Anexa nr. 2 
la  Hotararea Consiliului local Bodesti nr.  42  din 26. 06.2018 
privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2018 

 

Lista  
obiectivelor de investiții pe anul 2018, cu finanțare  parțială sau  integrală de la  

bugetul local al comunei Bodești 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea obiectivului 
de investiţii 

Valoarea 
totală 

Valoarea 
totală 

actualizată 

PREVEDERI 

Ca
pa

ci
tă

ţi 

Te
rm

en
 P

IF
 

Total 
col. 5 
la col. 
10 

finanţate din: 

Surse 
proprii 

Credite 
bancare 
interne 

Credite 
bancare 
externe 

Alte surse 
constituite 
potrivit 
legii 
- fond 
rulment - 

Alte 
surse -
sponzo- 
rizare - 

Total 
aloc. 
bugetare 
col. 
11+12 

din care: 

de la 
bugetul 
local 

pe seama 
transferu 
rilor de la 
bug. de stat 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
                TOTAL din care: 1090.70 1090.70       1090.70 1090.70    

A Lucrări în continuare 300 300       300 300    

B Lucrări noi 587 587       587 587    

C Achiziţii de bunuri şi alte 
cheltuieli de investitii 203,70 203,70       203,70 203,70    

 Din TOTAL pe 
 

             

 
51.02 Autoritati 
executive 
 

543.70 543.70       
543.70 543.70 

   

A Lucrări în continuare              
B Lucrări noi-TOTAL 

 
500 500       500 500    

1 

Construire garaj 
acoperit, garaj deschis 
și platforma auto prin 
demolare constructie cu 
functiunea de grajd 
 

500 500       500 500    

C 
Achiziţii de bunuri şi alte 
cheltuieli de investiţii 
(TOTAL) 

43.70 43.70       43.70 43.70    

 
 



 

1 

Centru de zi pentru 
persoane defavorizate in 
comuna Bodesti, judetul 
Neamt 

23.70 23.70       23.70 23.70    

2 Monografia comunei 
Bodesti 20 20       20 20    

 65.02 Invatamant 147 147       147 147    

A Lucrări în continuare              
B Lucrări noi              

C Achiziţii de bunuri şi alte 
cheltuieli de investitii 147 147       147 147    

1. 

Reabilitare Scoala 
Gimnaziala cu clasele V-
VIII  Bodești, jud. 
Neamț 

20 20       20 20    

2. 
 
 

Construire si dotare 
gradinita in comuna 
Bodesti, judetul Neamt 

56 56       56 56    

3. 

Reabilitarea, 
modernizarea, 
extinderea si dotarea 
scolii gimnaziale, 
comuna Bodesti, judetul 
Neamt" 

71 71       71 71    

 84.02 Transporturi 400 400       400 400    

A  Lucrari in continuare 300 300       300 300    

 
Modernizare drumuri 
locale, comuna Bodesti, 
jud.Neamt 

300 300       300 300    

B Lucrari noi 87 
 

87       87 87    

 
Realizare canale de 
scurgere a apelor 
pluviale comuna 

  

87 87       87 87    

C Achiziţii de bunuri şi alte 
cheltuieli de investitii 13 13       13 13    



 

1 

Asfaltare DRUM CORNI 
(L=475m), sat Corni, 
comuna Bodesti, judetul 
Neamt  

13 13       13 13    

 
 
 
 
 

Preşedinte de şedință, 
Gioacăș Valentin-Vasile  

Șef Birou, 
Ec. Pascu Mioara 

 

 

 

 
 
 
 

  



ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

COMUNEI BODESTI 
PRIMAR 

 Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com 
Nr.  3249 din 20.06.2018 

 

 

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

al comunei Bodești pe anul 2018 
 
 
 

  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. 
  În cazul aprobării studiului de fezabilitate la obiectivul de investiție 
„CONSTRUIRE GARAJ ACOPERIT, GARAJ DESCHIS ȘI PLATFORMA AUTO PRIN 
DEMOLARE CONSTRUCTIE CU FUNCTIUNEA DE GRAJD″ este necesar si finanțarea 
realizării investiției prin aprobare unor sume în bugetul local. 
 Propun pentru anul 2018  finanțarea investiției de mai sus cu suma 
500 mii lei, urmând ca diferența care va fi în urma încheierii contractului 
de lucrări să fie finanțată  în anul 2019. 

 Propun aprobarea  proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local 
al comunei Bodești aprobat pentru anul 2018, 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.  3250 din 20.06.2018 
 
 
 
 

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. 
 Conform celor prezentate mai sus și expunerea de motive a primarului localității Bodești, se impune 
rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2018 prin HCL nr. 12/2018, întrucât proiectul de hotărâre 
întrunește condițiile legale pentru a fi adoptat. 

 
 

Șef Birou, 
Ec. Pascu Mioara 

mailto:primariabodesti@yahoo.com
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