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

HOTĂRÂREA Nr. 33/2016
privind aprobarea rectificării a VI-a a bugetului local
al comunei Rebricea, pe anul 2016

având în vedere:
- adresa Consiliului Judetean Vaslui nr. 15699/12.12.2016, adresa Directiei Generale Regionale a
Finantelor Publice-Iasi, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Vaslui nr. 8635/12.12.2016, adresele Scolii
Gimnaziale nr. 1, sat Draxeni nr. 2792/29.11.2016 si nr. 2779/29.11.2016 si Contractul de donatie cu sarcini nr.
990/23.11.2016, incheiat intre Fundatia „World Vision Romania”, in calitate de donator si Scoala Gimnaziala nr. 1,
sat Draxeni, in calitate de donatar si UAT Comuna Rebricea, in calitate de intermediar;
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei, raportul compartimentului de
resort, din care reiese necesitatea rectificării a VI-a 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 a VI-a 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, 15 decembrie 2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mihăilă Neculai

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rebricea,
p. Onu Alina - 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 a VI-a a bugetului
local al comunei Rebricea, pe anul 2016

Doamnelor şi domnilor,
Initierea proiectului de hotarare inscris pe ordinea de zi s-a facut cu respectarea
prevederilor 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” 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, conform caruia „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.

12 decembrie 2016

CONSILIER,
Baciu Violeta - Elena

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării a VI-a a bugetului local
al comunei Rebricea, pe anul 2016
Doamnelor şi domnilor consilieri,

Am iniţiat prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării a VI-a a bugetului local al comunei
Rebricea, pe anul 2016, motivat de adresa Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași – Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Vaslui cu nr. 8209/12.12.2016 referitoare la repartizarea sumelor defalcate din T.V.A.
pentru anul 2016, de adresa Consiliului Județean Vaslui cu nr. 15699/12.12.2016 referitoare la repartizarea sumelor
pentru echilibrarea bugetelor locale, adresele Școlii Gimnaziale nr. 1 Draxeni cu nr. 2779/29.11.2016 și nr.
2792/29.11.2016, de necesitatea rectificării între capitole de cheltuieli și art. 36 alin. (2) lit. „b“, alin. (4) lit. „a” din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
La partea de venituri, bugetul se rectifică astfel:
• Capitolul 04.02 – cote și sume defalcate din impozitul pe venit, se diminuează cu suma de 22.000 lei;
• Capitolul 11.02 – sume defalcate din T.V.A., se suplimentează cu suma de 607.000 lei, astfel:
o Sume defalcate din T.V.A. pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate, se suplimentează cu suma
de 334.000 lei, din care:
 Cheltuieli personal învățământ – 12.000 lei;
 Cheltuieli asistenți personali și indemnizații – 286.000 lei;
 Cheltuieli privind stimulentul educațional în unitățile de învățământ (tichete grădiniță) –
36.000 lei.
o Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale, se suplimentează cu suma de
273.000 lei, din care:
 Repartizate de A.J.F.P. Vaslui – 223.000 lei;
 Repartizate de Consiliul Județean Vaslui – 50.000 lei.
• Capitolul 37.02 – donații și sponsorizări, se suplimentează cu suma de 860 lei, conform contractului donație
cu nr. 990/23.11.2016 încheiat de Fundația World Vision cu Școala Gimnazială nr. 1 Draxeni, în calitate de
beneficiar și Primăria comunei Rebricea, în calitate de intermediar;
• Capitolul 42.02 – subvenții de la alte nivele ale administrației publice, se suplimentează cu suma de 30.000
lei, reprezentând ajutoare pentru încălzire pentru celelalte categorii de persoane (alții decât beneficiarii Legii
nr. 416/2001);
• Capitolul 43.02 – subvenții de la alte administrații – sume alocate din bugetul ANCPI, se suplimentează cu
suma de 3.000 lei.
La partea de cheltuieli, bugetul se rectifică astfel:
• Capitolul 51 – administrație publică, se suplimentează la cheltuieli materiale cu suma de 57.000 lei pentru
plata facturilor la utilități, materiale administrație, bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare;
• Capitolul 51 – administrație publică, se suplimentează la cheltuieli de capital cu suma de 35.000 lei pentru
reparații la acoperișul sediului primăriei;
• Capitolul 51 – administrație publică, cheltuieli de capital, se suplimentează cu suma de 6.000 lei pentru
achiziționarea unui panou de afișaj electronic cu LED;
• Capitolul 65 – învățământ, se suplimentează astfel:
o 12.000 lei, cheltuieli materiale, pentru organizarea pomului de Crăciun și a serbărilor de iarnă;
o 36.000 lei, cheltuieli ajutoare sociale, pentru acordarea tichetelor de grădiniță;
o 12.000 lei, cheltuieli de personal, pentru plata salariilor;
o 18.000 lei, cheltuieli de capital, pentru reparații la acoperișul Școlii cu clasele I-IV din Rateșu-Cuzei;

Capitolul 65 – învățământ, cheltuieli materiale, se suplimentează cu suma de 1.260 lei, reprezentând proiecte
derulate în parteneriat cu World Vision, cofinanțarea Primăriei Rebricea fiind de 400 lei;
• Capitolul 67 – Cultură, se suplimentează cu suma de 10.000 lei, pentru organizarea festivalului de datini și
obiceiuri de iarnă, după cum urmează: 6.000 lei pentru premii, 3.000 lei pentru muzică și 1.000 lei pentru
produse tradiționale, și din suma existentă pe acest capitol se mai cheltuie 2.000 lei pentru premii;
• Capitolul 68 – asigurări și a sistență socială, se suplimentează cu suma de 394.000 lei, astfel:
o 238.000 lei, cheltuieli de personal, pentru plata salariilor și concediilor asistenților personali;
o 66.000 lei, pentru plata indemnizațiilor persoanelor persoanelor cu handicap;
o 30.000 lei, ajutor încălzire locuințe pentru beneficiari alții decât cei de la Legea nr. 416/2001.
o 60.000 lei, cheltuieli de capital, pentru plata lucrărilor efectuate la centrul de primire persoane aflate
în dificultate din Draxeni.
• Capitolul 70 – servicii de dezvoltare publică, se diminuează cu suma de 22.000 lei la iluminatul public;
• Capitolul 70 – servicii de dezvoltare publică, se suplimentează, astfel:
o 5.000 lei, obiecte de inventar reprezentând ornamente de Crăciun;
o 10.000 lei, reprezentând prestări servicii iluminat public (remediere defecțiuni, înlocuire becuri,
instalare ornamente etc.);
o 5.000 lei, pentru reparații la sistemul de alimentare cu apă sat Draxeni;
o 4.000 lei, pentru achiziționare de parazăpezi.
o 3.000 lei, cheltuieli de capital pentru plata serviciilor aferente programului național de cadastru și
carte funciară.
• Capitolul 74 – protecția mediului, se suplimentează cu suma de 7.000 lei pentru plata serviciului de colectare
deșeuri;
• Capitolul 84 – Drumuri și poduri, cheltuieli de capital, se suplimentează cu suma de 50.000 lei, din care
40.000 pentru plata proiectului tehnic, consultanță implementare și servicii auxiliare achiziției publice la
investiția „Modernizare drumuri agricole de exploatare” finanțată prin PNDR – submăsura 4.3 și studiului
de fezabilitate la „Modernizare drumuri de interes local”, 6.000 lei pentru intabularea drumurilor de
exploatare și 4.000 lei pentru plata studiului de coexistență la obiectivul „Amenajare podețe în comuna
Rebricea”.
• Capitolul 87 – alte acțiuni economice, se suplimentează cu suma de 6.000 lei, la cheltuieli materiale –
reprezentând paza comunală, mentenanța sistemului de supraveghere video și alte servicii;
• 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.
•

12 decembrie 2016
P R I M A R,

Ing. Radu Valerică

