ROMÂNI A
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal- 737455 – REBRICEA - Telefon/fax:
0235/457050; Fax : 0335/780051

HOTĂRÂREA Nr. 38/2018

privind aprobarea rectificării a II-a a bugetului local
al comunei Rebricea, pe anul 2018
având în vedere:
- adresele cu nr. VSG_STZ_5645/12.09.2018 și nr. VSG_STZ_5724/18.09.2018 a Direcției Generale
Regionale a Finanțelor Publice Iași – Administrația Județeana a Finanțelor Publice Vaslui;
- adresa cu nr. 5158/18.09.2018 a Școlii gimnaziale nr. 1 sat Draxeni, precum și necesitatea rectificării
în cadrul capitolelor pe titluri și aliniate și a măririi veniturilor proprii;
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei, raportul compartimentului
de resort, din care reiese necesitatea rectificării a II-a a bugetului local al comunei Rebricea, pe anul 2018 și
raportul de avizare favorabil al comisiei de specialitate;
- prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;
- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 78/2018 privind rectificarea bugetului de stat pe
anul 2018;
în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificarile si completarile ulterioare;
în temeiul art. 36 alin. (2) lit. „b“, alin. (4) lit. „a”, art. 45 alin. (2) lit. „a” şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul local al comunei REBRICEA, judeţul Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă rectificarea a II-a a bugetului local al comunei Rebricea, pe anul 2018, la partea de
venituri şi cheltuieli, conform anexei, care face parte integrantă prin prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Rebricea, judeţul Vaslui, prin
compartimentul Buget, contabilitate, impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Rebricea, judeţul Vaslui.
Art.3. Cu drept de contestatie la instanta de contencios administrativ, conform Legii nr. 544/2004 –
Legea contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, in termenul prevazut de lege.
Art.4. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica, prin afisare si se va comunica primarului
comunei Rebricea, compartimentului Buget, contabilitate, impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Rebricea si Institutiei Prefectului – judetul Vaslui, in termenul prevazut de lege.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Zaharia Petrea

Rebricea, 26 septembrie 2018

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rebricea,
Onu Alina - Elena

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
COMPARTIMENT BUGET, CONTABILITATE,

IMPOZITE SI TAXE
Cod poştal- 737455 – REBRICEA - Telefon 0235/457050; Fax : 0335/780051

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării a II-a
bugetului local al comunei Rebricea, pe anul 2018

Doamnelor şi domnilor,
Initierea proiectului de hotarare inscris pe ordinea de zi s-a facut motivat de adresele cu
nr. VSG_STZ_5645/12.09.2018 și nr. VSG_STZ_5724/18.09.2018 a Direcției Generale
Regionale a Finanțelor Publice Iași – Administrația Județeana a Finanțelor Publice Vaslui și
adresa nr. 5158/18.09.2018 a Școlii gimnaziale nr. 1 sat Draxeni si in conformitate cu
prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare, care prevede ca “autorităţile deliberative pot aproba
rectificarea bugetelor…, 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”.
Art. 36 alin. (2) lit. „b“, alin. (4) lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede ca „aprobarea
bugetului local, a virărilor de credite, a modului de utilizare a rezervei bugetare şi a contului
de încheiere a exerciţiului bugetar, se face de catre consiliul local, la propunerea primarului”,
motiv pentru care compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, analizand expunerea de motive a initiatorului, in care este prevazuta
fundamentarea in fapt si in drept a proiectului de hotarare, propune adoptarea acestuia, in
forma prezentata.
20 septembrie 2018
CONSILIER,
Baciu Violeta - Elena

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
PRIMAR

EXPUNERE

DE

MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării a II-a a bugetului local
al comunei Rebricea, pe anul 2018
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Am iniţiat prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării a II-a a bugetului local al
comunei Rebricea pe anul 2018, motivat de adresele cu nr. VSG_STZ_5645/12.09.2018 și nr.
VSG_STZ_5724/18.09.2018 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași – Administrația
Județeana a Finanțelor Publice Vaslui și adresa nr. 5158/18.09.2018 a Școlii gimnaziale nr. 1 sat
Draxeni, de necesitatea rectificării în cadrul capitolelor pe titluri și aliniate și a măririi veniturilor
proprii la nivelul listei de rămășițe și matricole.
La partea de venituri, bugetul se rectifică astfel:
 Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate – 1.000 lei
reprezentând drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de
masă;
 Sume din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale – 58.000 lei;
 Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale –
12.000 lei din care cota de 43% - 14.000 lei și cota de 17,25% - minus 2.000 lei;
Toate aceste sume sunt aferente trimestrului IV al anului 2018, conform adreselor mai sus
menționate.
La partea de venituri proprii se majorează cu suma de 10.000 lei în trimestrul III la capitolul
34.02 – taxe extrajudiciare de timbru.
La partea de cheltuieli, bugetul se rectifică astfel:
 Capitolul 51 – administrație publică, se suplimentează la cheltuieli materiale cu suma de
14.500 lei, pentru obiecte de inventar, cheltuieli suplimentare la Telekom și pentru achiziția de
lemne;
 Capitolul 61 – situații de urgență, se suplimentează cu suma de 3.500 lei, reprezentând
cheltuieli materiale pentru revizie buldoexcavator și obiecte de inventar;
 Capitolul 65 – învățământ, se suplimentează cu suma de 23.000 lei, reprezentând:
o 9.400 lei – cheltuieli materiale pentru anvelope iarnă microbuz școlar și verificarea
centralelor termice la școli și cheltuieli medicina muncii;
o La aliniatul 57 – asistență socială se suplimentează cu 1.000 lei pentru drepturile
copiilor cu cerințe educaționale speciale;
o La cheltuieli de capital se suplimentează cu 12.600 lei reprezentând reparații la școala
veche Tufeștii de Jos (tâmplărie PVC uși și geamuri) și 3.000 lei pentru derularea
proiectului Grădiniță cu 2 săli de grupă Draxeni.
 Capitolul 67 – cultură, se suplimentează cu suma de 11.000 lei la cheltuieli materiale pentru
obiecte de inventar cămin cultural și cu 1.000 lei la cheltuieli de funcționare;
 Capitolul 68 – asistență socială, se face rectificare în cadrul alineatelor și titlurilor astfel: se
diminuează suma de 21.750 lei de la cheltuieli de personal și se suplimentează cu 21.750
pentru voucherele de vacanță pentru asistenții personali .

Capitolul 70 – dezvoltare publică, se suplimentează cu suma de 3.000 lei la cheltuieli materiale
pentru buna funcționare a sistemului de alimentare cu apă;
 Capitolul 84 – drumuri și poduri, se suplimentază cu suma de 22.000 lei la reparații drumuri
pentru lucrările de întreținere efectuate cu autogrederul.
 Capitolul 87 – alte acțiuni economice, se suplimentează cu suma de 4.000 lei la cheltuieli
materiale pentru plata serviciilor de pază și protecție.
Din aceste considerente, cu încadrarea in prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare și ale art. 36 alin. (2) lit. „b“,
alin. (4) lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare, propun adoptarea proiectului, în forma prezentată.


20 septembrie 2018
P R I M A R,

Ing. Radu Valerică

