
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

COMUNA BODESTI 
CONSILIUL LOCAL  

__________________________________________________________ 
 
                                                                                                                                

P R O I  E C T 
 Nr. 54 din 8.08.2018 

 
Vizat pentru legalitate, 

Secretar, 
Jr. Bostan Ionel 

 
 

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. 4175 din 23.08.2018, raportul de specialitate a Biroului 
contabilitate impozite si taxe locale cu nr. 4176 din 23.08.2018, 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 Numărul de 
personal permanent și temporar ce nu poate fi depășit și fondul aferent salariilor de bază pe anul 2018, 
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 ___.08.2018 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 - 

524540250 - alte servicii publice 
generale (fond de rezervă) 352,81 282,96 

24510210 - cheltuieli de personal 
administrație 1058,51 1080,26 

24610210 - cheltuieli de personal 
ordine si siguranță publică 251,38 258,63 

24650220 cheltuieli materiale 
învățământ 260 275 

24660210 - cheltuieli de personal 
sănătate 59 60,45 

24660220 -  cheltuieli materiale 
sănătate 55 60,50 

24670210 - cheltuieli de personal 
cultură recreere și religie  102,60 121,50 

 
 
 

Primar, 
Ec. Barna Marinel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

   
ROMANIA  

JUDETUL NEAMT     
 COMUNA BODESTI 

Anexa nr. 2 
la  Hotararea Consiliului local Bodesti nr. ___ din ___.2018 privind 

rectificarea bugetului local pe anul 2018 
                                            

  
 

NUMARUL DE PERSONAL PERMANENT SI TEMPORAR CE NU POATE FI DEPĂȘIT 
ȘI FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZĂ 

PE ANUL 2018 
 

 Autoritati publice – 51.02. 
Nr. 
Crt. 

Compartiment / 
    functie 

Categorie 
personal 
 

Categorie  
   functie 

  Nr. 
 post 

  Clasa / 
   studii 

   Grad/ 
treapta 
prof. 

Fond aferent 
salariu de 
baza 2018 
-Mii lei- 

  0             1           2         3     4        5          6        7 
  1. Primar demnitar public Conducere 

temporar 1 Studii 
superioare 

        - 102,03 

  2. Viceprimar demnitar public Conducere 
temporar 1 Studii medii         - 79,68 

  3. Secretar functionar 
public 

Conducere 
permanent 1 S         - 79,68 

  4. Consilier functionar 
public 

Executie 
permanent 1 S Superior  

      
75,91 

  5. Consilier Functionar 
public 

Executie 
permanent 1 S Superior 

     
72,53 

   6. 
   

Șef Birou funcţionar 
public 

Conducere 
permanent 1           S      Superior 

      
79,68 

   7. 
 

Referent functionar 
public 

Executie 
permanent 1         M   Superior  62,91 

  8. Referent functionar 
public 

Execuţie 
permanent 1 M Superior 

      
62,91 

  9. Consilier  functionar 
public 

Execuţie 
permanent 1 S Asistent   47,64 

 10. Referent  functionar 
public 

Executie 
permanent 1 M Asistent 

      
38,57 

  11. 
 

Consilier Functionar 
public 

Executie 
permanent 1 S Debutant 40,94 

  12. Casier personal 
contractual 

Executie 
permanent 1 G  50,62 

 
  13. Muncitor Personal 

contractual 
Executie 
permanent 1 G III 46,15 

  14. Sofer Personal 
contractual 

Executie 
permanent 1 G  46,15 

  15. Sofer Personal 
contractual 

Executie 
permanent 1 G  46,15 

                                                              Total salarii de baza                                                       931,55 
 
 Ordine publică și siguranță – 61.02. 

15 Șofer Personal 
contractual 

Executie 
permanent 

1         G  43,87 

 16. Paznic personal 
contractual 

Executie 
permanent 

    4 G         
144,3 

17. Sef S.V.S.U Personal 
contractual 

Executie 
permanent 

    1 M  61,73 



 

                                                          Total salarii de baza                                                   249,9     
 
 
Sanatate-66.02. 

18.  Asistent comunitar  Personal 
contractual 

Executie 
permanent 

  1         PL       Asistent 
medical 
principal 

 
41,27 

                                                            Total salarii de baza                                                41,27 
 
Biblioteca comunala  si muncitori spatii verzi- 67.02. 

  19. Bibliotecar Personal 
contractual 

Executie 
permanent 

1 S       IA  
59,96 

  20. Muncitor   Personal 
Contractual 

Executie 
permanent 

2 G  8 

  21. Șofer Personal 
Contractual 

Executie 
permanent 

1 G  41,92 

                                                          Total salarii de baza                                           109,88                                                                                                                                
 
Asistenta sociala – 68.02 

21. Asistenti personali Personal 
contractual 
 

Executie 
permanent 
 

25 
 
 

G 
 

 534,08 

                                                                       Total salarii de baza                                         534,08 
 
 
 
 
 
 

Primar, 
Ec. Barna Marinel 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

COMUNEI BODESTI 
PRIMAR 

 Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com 
Nr.  4175 din 23.08.2018 

 

 

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. 

Văzând  necesitatea efectuării unor lucrări de modernizare la clădirea Dispensarului 
uman, achiziționarea de tabele școlare la Școala Gimnazială Bodești și acordarea de 
vouchere de vacanță personalului din aparatul de specialitate al primarului comunei 
Bodești, 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.  4176 din 23.08.2018 
 
 
 
 

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

	Anexa nr. 1 la

