ROMÂNI A
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal- 737455 – REBRICEA - Telefon/fax:
0235/457050; Telefon/fax : 0335/819630

HOTĂRÂREA Nr. 64/2015
privind aprobarea rectificării a V-a a bugetului
local al comunei Rebricea, pe anul 2015
având în vedere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei, raportul
compartimentului de resort, din care reiese necesitatea rectificării a V-a a bugetului local al comunei
Rebricea, pe anul 2015 si raportul de avizare favorabil al comisiei de specialitate;
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare;
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 modificarile si completarile
ulterioare;

Consiliul local al comunei REBRICEA, judeţul Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă rectificarea a V-a a bugetului local al comunei Rebricea, pe anul 2015, 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.
Rebricea, 30 octombrie 2015
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Zaharia Petrea

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rebricea,
Sârcu Geanina - Elena

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
COMPARTIMENT BUGET, CONTABILITATE,
IMPOZITE SI TAXE
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RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării a V-a a
bugetului local al comunei Rebricea, pe anul 2015

Doamnelor şi domnilor,
Initierea proiectului de hotarare inscris pe ordinea de zi s-a facut motivat de
necesitatea rectificării a V-a a bugetului local al comunei Rebricea, pe anul 2015, in baza
prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea unor
acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare 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“ si 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.
14 octombrie 2015
CONSILIER,
Baciu Violeta - Elena

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
PRIMAR

EXPUNERE

DE

MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării a V-a a bugetului local
al comunei Rebricea, pe anul 2015
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Am iniţiat prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării a V-a bugetului local al comunei
Rebricea, pe anul 2015, motivat de Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare și de adresa nr.
7600/15.10.2015 Școlii Gimnaziale nr. 1 sat Draxeni pentru achitarea burselor școlare aferente lunilor
septembrie, octombrie și noiembrie 2015 și necesitatea rectificării între capitole de cheltuieli în funcție de
necesități.
La partea de venituri, bugetul se rectifică astfel:
• Se suplimenteaza capitolul 42 – subventii de la bugetul de stat cu suma de 40.000 lei – pentru plata
ajutorului de incalzire a locuintei pentru persoanele care nu sunt beneficiare a Legii nr. 416/2001.
La partea de cheltuieli, bugetul se rectifica astfel:
• Se diminueaza capitolul 54 – fondul de rezerva cu suma de 397.000 lei stabilit inital pentru salarii
intrucat plafonul de salarii la inceputul anului era prea mic si conform OUG nr. 41/2015 acest plafon
a fost eliminat. Suma se repartizeaza astfel: 338.000 lei se suplimenteaza salariile la invatamant
ajungand la salariul repartizat de ANAF iar la administratie se suplimenteaza cu 53.000 lei si 6.000
lei la cheltuieli materiale administratie.
• Se diminuează capitolul 67 – cultură cu suma de 5.000 lei (bani prevăzuți inițial pentru imprejmuirea
caminului cultural Rebricea)
• Se diminueaza capitolul 61 – SVSU cu suma de 20.000 lei, bani prevazuti pentru achizitionarea unei
freze de zapada, deoarece suma nu este suficienta pentru a procura aceasta freza.
• Se diminueaza capitolul 87 – alte actiuni economice cu suma de 5.000 lei de la cheltuieli de
personal, bani prevazuti la capitolul 68 si se repartizeaza astfel: 3.000 lei pentru ajutoare de urgenta
si 2.000 lei pentru un ajutor la veteranii de razboi, conform adresei nr. A-3636/2015 a MAPN –
Centrul Militar Judetean Vaslui.
• Se suplimenteaza capitolul 68 – asistenta sociala cu suma de 40.000 lei pentru plata ajutorului de
incalzire a locuintei pentru persoanele care nu sunt beneficiare a Legii nr. 416/2001.
Sumele retrase de la aceste capitole vor fi repartizate astfel:
- 7.000 lei – pentru reparatii curente la sediul primariei si anexe (tencuieli, trotuare, finisaje
interioare etc);
- 6.000 lei pentru plata burselor scolare;
- 10.000 lei pentru plata facturilor aferente lucrarilor executate la magazia primariei;
- 2.000 lei pentru plata lucrărilor efectuate la grupul sanitar de la Școala primară Crăciunești
(tâmplărie PVC).
Din aceste considerente, cu incadrarea in prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si 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, in forma prezentata.

14 octombrie 2015
P R I M A R,
ing. Radu Valerică

