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

HOTĂRÂREA Nr. 19/2016
privind aprobarea rectificării I a bugetului local
al comunei Rebricea, pe anul 2016
având în vedere:
- adresa Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice-Iasi, Administratia Judeteana a Finantelor
Publice Vaslui nr. VSG/STZ/931/12.02.2016 si adresa Scolii Gimnaziale nr. 1 Sat Draxeni nr.
607/04.03.2016;
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei, raportul
compartimentului de resort, din care reiese necesitatea rectificării I a bugetului local al comunei Rebricea,
pe anul 2016 si raportul de avizare favorabil al comisiei de specialitate;
- prevederile Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;
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 I a bugetului local al comunei Rebricea, pe anul 2016, 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 martie 2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Cicoveanu Virgil

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rebricea,
Sârcu Geanina - Elena

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
COMPARTIMENT BUGET, CONTABILITATE,
IMPOZITE SI TAXE
Cod poştal- 737455 – REBRICEA - Telefon 0235/457050; Telefon/fax : 0335/819630

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării I a
bugetului local al comunei Rebricea, pe anul 2016

Doamnelor şi domnilor,
Initierea proiectului de hotarare inscris pe ordinea de zi s-a facut motivat de
necesitatea rectificării I a bugetului local al comunei Rebricea, pe anul 2016, in baza adresei
Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice-Iasi, Administratia Judeteana a
Finantelor Publice Vaslui nr. VSG/STZ/931/12.02.2016 si a adresei Scolii Gimnaziale nr. 1
Sat Draxeni nr. 607/04.03.2016 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.

07 martie 2016
CONSILIER,
Baciu Violeta - Elena

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
PRIMAR

EXPUNERE

DE

MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării I a bugetului local
al comunei Rebricea, pe anul 2016
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Am iniţiat prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării I a bugetului local al comunei
Rebricea, pe anul 2016, motivat de adresa nr. 1634/04.03.2016 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor
Publice Iași – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vaslui privind repartizarea sumelor defalcate din
TVA pentru finanțarea cheltuielilor potrivit Legii nr. 248/2015 (tichete sociale pentru grădiniță), de adresa cu nr.
1686/07.03.2016 a Școlii gimnaziale nr. 1 sat Draxeni, de încasarea de venituri proprii suplimentar față de cele
prevăzute în bugetul inițial pentru anul 2016, de contractul de donație cu sarcini cu nr. 656/11.02.2016 încheiat
de Fundația World Vision cu Școala gimnazială nr. 1 sat Draxeni (beneficiar) și Primăria Rebricea (intermediar)
a prevederilor 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.
La partea de venituri, bugetul se rectifică astfel:
 Venituri proprii, cu suma de 123.500 lei;
 Venituri din donații și sponsorizări 5.100 lei;
 Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate la nivelul comunelor, reprezentând tichete
grădiniță, cu suma de 21.000 lei.
La partea de cheltuieli, bugetul se rectifica astfel:
 Capitolul 51 – administrație publică, se suplimentează la cheltuieli materiale cu suma de 20.000 lei,
reprezentând cheltuieli de funcționare și pentru plata contribuției la GAL, la Asociația Apă-Canal și
ADIV;
 Capitolul 61 – SVSU, se suplimentează cu suma de 3.000 lei, reprezentând cheltuieli cu obiecte de
inventar, cheltuieli materiale, pentru dotarea pichetelor PSI;
 Capitolul 65 – învățământ se suplimentează cu suma de 33.100 lei, astfel:
- 21.000 lei – tichete grădiniță;
- 12.100 lei – cheltuieli materiale, din care 5.400 lei pentru proiectul cu WV și 6.700 lei pentru
microbuzul școlar (asigurare, rovinieta, ITP, revizie).
 Capitolul 66 – sănătate, se suplimentează cu suma de 3.500 lei, pentru obiecte de inventar, cheltuieli
materiale și deplasări pentru buna desfășurare a activității asistentului medical comunitar;
 Capitolul 70 – servicii de dezvoltare publică, cu suma de 35.000 lei, reprezentând cheltuieli materiale la
sistemele de alimentare cu apă, iluminatul public și servicii de decolmatare a cursurilor de apă;
 Capitolul 83 – agricultură și silvicultură, se suplimentează cu suma de 45.000 lei, reprezentând studiile
pedologice și agrochimice pentru amenajamentele pastorale și întocmirea de planuri parcelare;
 Capitolul 87 – alte acțiuni economice, se suplimentează cu suma de 10.000 lei, la cheltuieli materiale –
reprezentând paza, publicitate și mentenanța sistemului de supraveghere video;
 Se va mai face rectificarea și în cadrul capitolelor de cheltuieli de la un aliniat la altul.
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.

10 martie 2016
P R I M A R,

Ing. Radu Valerică

