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

HOTĂRÂREA Nr. 27/2018

privind aprobarea rectificării a I-a a bugetului local
al comunei Rebricea, pe anul 2018

având în vedere:
- adresa nr. 1356/11.07.2018 a Școlii gimnaziale nr. 1 sat Draxeni, precum și necesitatea rectificării în
cadrul capitolelor pe titluri și aliniate și a măririi veniturilor proprii la nivelul listei de rămășițe și matricolei;
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei, raportul compartimentului
de resort, din care reiese necesitatea rectificării a I-a abugetului 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;
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 I-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 Ionel

Rebricea, 13 iulie 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 I-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 adresa
nr. 1356/11.07.2018 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 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.
29 iunie 2018
CONSILIER,
Baciu Violeta - Elena

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA REBRICEA
PRIMAR

EXPUNERE

DE

MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării a I-a a bugetului local
al comunei Rebricea, pe anul 2018
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Am iniţiat prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării a I-a a bugetului local al
comunei Rebricea pe anul 2018, motivat de adresa nr. 1356/11.07.2018 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:
 Venituri din impozit și taxe pe teren de la persoane fizice - 30.000 lei;
 Venituri din taxe asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice – 5.000 lei;
 Venituri din prestări de servicii și alte activități (serviciul de alimentare cu apă și canalizare) –
15.000 lei;
 Venituri din amenzi – 30.000 lei;
 Venituri din derularea proiectelor cu fonduri europene nerambursabile – 227.681 lei;
La partea de cheltuieli, bugetul se rectifică astfel:
 Capitolul 51 – administrație publică, se suplimentează la cheltuieli materiale cu suma de
12.500 lei, motivat de plata contribuției la Asociația Comunelor din România, plata
contractului cu furnizorul de servicii de buclă locală necesar pentru implementarea
parteneriatului cu Direcția de Permise, plata contractului de servicii pentru programul de la
Registrul Agricol necesar pentru situații la Statistică.
 Capitolul 51 – administrație publică, se diminuează la cheltuieli de capital cu suma de 7.000
lei, sumă neutilizată de la achiziționarea stației GPS.
 Capitolul 55 – tranzacții privind datoria publică și împrumuturi, se suplimentează cu suma de
8.000 lei, necesară pentru scrisoarea de garantare a avansului pentru proiectul aflat în
implementare “Centru integrat de consiliere și after school”.
 Capitolul 61 – situații de urgență, se suplimentează cu suma de 3.500 lei, reprezentând
cheltuieli materiale pentru plata combustibilului;
 Capitolul 65 – învățământ, se suplimentează cu suma de 2.000 lei, reprezentând cheltuieli
materiale pentru achiziționare anvelope de iarnă pentru microbuzul școlar. Conform adresei de
la școală, se face rectificare de la aliniatul 59.40 (sume pentru persoane cu handicap
neîncadrate) cu suma de 26.500 lei, sumă ce va fi repartizată pe aliniatul 20.01.03 (încălzit și
iluminat – 26.500 lei);
 Capitolul 67 – cultură, se suplimentează cu suma de 5.000 lei la cheltuieli de capital pentru
achiziționare de sistem audio (boxe) și cu 1.800 lei la cheltuieli de personal;
 Capitolul 68 – asistență socială, se diminuează suma de 25.000 lei prinsă inițial pentru
proiectul transfrontalier cu Republica Moldova. Din această sumă, 5.000 lei se va repartiza
pentru proiectul în parteneriat cu World Vision pe Programul Operațional Capital Uman și
5.000 lei pentru avans la achiziționarea microbuzului pentru transport copii în cadrul
proiectului “Centru integrat de consiliere și after school” – această suma se va recupera din

avansul primit pe acest proiect, fiind cheltuială eligibilă. Urmare a semnării contractului cu
AFIR, se va suplimenta acest capitol cu suma de 236.881 lei.
 Capitolul 70 – dezvoltare publică, se suplimentează cu suma de 17.000 lei la cheltuieli de
capital, reprezentând continuarea lucrărilor de extindere alimentare cu apă;
 Capitolul 74 – protecția mediului, se diminuează cu suma de 3.500 lei la cheltuieli de capital,
reprezentând suma neutilizată pentru platforma de selecție a deșeurilor;
 Capitolul 84 – drumuri și poduri, se suplimentază cu suma de 55.000 lei, din care 5.000 la
cheltuieli materiale pentru intabularea drumurilor și 50.000 lei la cheltuieli de capital pentru
proiectul depus la CNI “Consolidare și reablitare drumuri în comuna Rebricea;
 Capitolul 87 – alte acțiuni economice, se suplimentează cu suma de 7.000 lei la cheltuieli
materiale pentru plata serviciilor de pază și protecție.
De asemenea, vă mai aduc la cunoștință faptul că la sfârșitul trimestrului al II-lea s-a mai
realizat o rectificare prin virare de credite prin dispoziția nr. 256/27.06.2018 în cadrul capitolelor pe
titluri și aliniate.
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.
29 iunie 2018
P R I M A R,

Ing. Radu Valerică

