ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

HOTĂRÂRE nr.44
privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul
2018
Consiliul Local al Comunei Șoldanu, întrunit în şedinţa ordinară din 28.09.2018,
Luând în considerare:
 prevederile art.121 alin.(1) și (2) din Constituția României, republicată, aprobată prin Legea de
revizuire a Constituției României nr.429/2003;
 prevederile art.7 alin.(2) din Codul civil al României, aprobat prin Legea nr.287/2009,
republicată, modificată și completată;
 prevederile art.33 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, coroborate cu ale art.45
alin.(6) din Legea nr.215/2001 – Legea administrației publice locale, republicată, modificată și
completată.
Având în vedere:
 Referatul de aprobare înregistrat cu nr.5168/11.09.2018, elaborat de dl viceprimar, Iulian
GEAMBAȘU, pentru Primarul comunei Şoldanu şi prin care se propune aprobarea rectificării
bugetului local al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2018;
 Raportul de specialitate înregistrat cu nr.5325/19.09.2018, elaborat de dna Angela-Camelia
Buștă, ispector în compartimentul financiar-contabil al aparatului de specialitate al primarului
comunei Șoldanu;
 Raportul de avizare al Comisiei de specialitate juridică și de disciplină, înregistrat sub
nr.5499/28.09.2018;
 Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economicofinanciare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, înregistrat sub
nr.5506/28.09.2018;
 Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru pentru învăţământ, sănătate şi familie,
activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport,
înregistrat sub nr.5513/28.09.2018;
 Cererea de finanţare înregistrată cu nr.5109/10.09.2018, privind plata drepturilor salariale ale
asistentului medical comunitar şi ale mediatorului sanitar, aferente lunii octombrie 2018;
 Adresa A.J.F.P. Călărași nr.14517/17.09.2018, privind repartizarea influențelor asupra
impozitului pe venit și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2018;
 Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.7/19.02.2018 privind aprobarea bugetului
local pe anul 2018 al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi;
 Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.32/28 iunie 2018 privind alegerea
Preşedintelui de şedinţă pentru lunile iulie, august, septembrie 2018.
În baza:
 prevederilor art.19 alin.(2) și ale art.50 alin.(2) lit.b) din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, modificată şi completată;
 prevederilor Legii nr.24/2000 republicată (r2), privind normele de tehnică legislativă pentru
publicarea actelor normative, modificată și completată;
 prevederilor art.9, art.10, art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a), art.63 alin.(4) și ale art.64 alin.(4)
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările
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ulterioare.
În temeiul dispoziţiilor art.45 alin.(2) lit.a) şi ale art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. - Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul Călăraşi, pe anul 2018,
potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. - Primarul comunei Şoldanu prin compartimentul financiar-contabil va aduce la îndeplinire
prevederile hotarârii adoptate.
Art. 3. - Prezenta hotărâre poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ
nr.554/2004, modificată și completată.
Art. 4. - Secretarul Comunei Șoldanu, Județul Călărași, va asigura publicarea și comunicarea în
termen a prezentei hotărâri tuturor factorilor interesați.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Costel Ilie
Contrasemnează,
Secretar comuna Șoldanu,
Traian HULEA

Comuna Șoldanu, 24 august 2018
Nr. 44

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu: 12 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă, față de 12 consilieri locali
prezenți, din 13 consilieri locali care compun Consiliul local al comunei Șoldanu.
Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri se face prin afișare la sediul Primăriei comunei Șoldanu și pe pagina
de internet, cu datele personale anonimizate.
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ANEXA
la Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu
nr. 44 din 28 septembrie 2018

RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018
AL COMUNEI ŞOLDANU, JUDEȚUL CĂLĂRAŞI
- lei –

NR.
CRT.

DENUMIREA INDICATORILOR

I

1

2

3

Cod
indicator

VENITURI TOTAL

TOTAL
AN
2018

TRIM.
III

TRIM.
IV

-61.300

-68.000

6.700

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care:

04.02

-92.000

-92.000

0

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

-40.000

-40.000

0

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

-52.000

-52.000

0

16.02

3.500

3.500

0

16.02.01

3.500

3.500

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor
sau pe desfășurarea de activități, din care:
Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane
fizice
Venituri din proprietate, din care:

30.02

20.500

20.500

0

Venituri din concesiuni și închirieri

30.02.05.30

13.500

13.500

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

7.000

7.000

0

Subvenții de la bugetul de stat, din care:

42.02

6.700

0

6.700

Subvenții pentru finanțarea sănătății

42.02.41

6.700

0

6.700

-61.300

-68.000

6.700

4

II

1

CHELTUIELI TOTAL
Autorități publice și acțiuni externe, din care:

51.02

-68.000

-68.000

0

Active nefinanciare
Mașini, echipamente și mijloace de transport

51.02.71
71.01.02

-68.000

-68.000

0

Sănătate, din care:

66.02

6.700

0

6.700

Cheltuieli de personal

66.02.10

6.700

0

6.700

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Costel Ilie
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REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şoldanu, judeţul
Călăraşi pe anul 2018
Subsemnatul, Iulian MARIN, viceprimar al comunei Șoldanu,
Văzând:
 Hotărârea Consiliului local al comunei Șoldanu nr.7/19.02.2018 privind aprobarea bugetului
local pe anul 2018 al comunei Șoldanu, judeţul Călăraşi;
 Dispoziția primarului comunei Șoldanu nr.393/07.09.2018 privind desemnarea dlui Iulian
MARIN, ales în funcţia de viceprimar al comunei Șoldanu, pentru exercitarea atribuţiilor
primarului comunei, în perioada efectuării concediului de odihnă;
 Adresa A.J.F.P. Călărași nr.14517/17.09.2018, privind repartizarea influențelor asupra
impozitului pe venit și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2018;
 Cererea de finanţare privind plata drepturilor salariale ale asistentului medical comunitar şi ale
mediatorului sanitar, aferente lunii octombrie 2018.
Luând în considerare:
 necesitatea asigurării cheltuielilor de personal cu plata salariilor asistentului medical comunitar
și mediatorului sanitar aferente lunii octombrie 2018;
 Influențele asupra bugetului local comunicate de A.J.F.P. Călărași prin Adresa nr.
14517/17.09.2018, privind repartizarea influențelor asupra impozitului pe venit și a sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2018.
Analizând prevederile:
 Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată:
o art.9. - (1) În cadrul politicii economice naționale, comunele, orașele, municipiile și județele au
dreptul la resurse financiare proprii, pe care autoritățile administrației publice locale le
stabilesc, le administrează și le utilizează pentru îndeplinirea competențelor și atribuțiilor ce
le revin, în condițiile legii.
(2) Resursele financiare de care dispun autoritățile administrației publice locale trebuie să fie
corelate cu competențele și cu atribuțiile prevăzute de lege.
o art.10 - Autoritățile administrației publice locale administrează sau, după caz, dispun de
resursele financiare, precum și de bunurile proprietate publică sau privată ale
comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, în conformitate cu principiul autonomiei
locale.
o art.36 alin.(2) lit.b) – Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:
 atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau
municipiului;
o art.36 alin.(4) lit.a) – În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin.(2) lit.b), consiliul local:
 aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare
a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar;
o art.63 alin. (4) – În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin.(1) lit.c), primarul:
 întocmește proiectul bugetului local și contul de încheiere a exercițiului bugetar
și le supune spre aprobare consiliului local;
o art.64 alin.(4) – În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin.(1) lit.c), primarul:
 exercită funcția de ordonator principal de credite.
 Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată:
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o art.19 alin.(1) - Bugetele locale si celelalte bugete prevazute la art. 1 alin. (2) se aproba astfel:
a) bugetele locale, bugetele imprumuturilor externe si interne si bugetele fondurilor
externe nerambursabile, de catre consiliile locale ale comunelor, oraselor,
municipiilor, sectoarelor, judetelor si de Consiliul General al Municipiului Bucuresti,
dupa caz;
b) bugetele institutiilor publice, de catre consiliile prevazute la lit. a), in functie de
subordonarea acestora.
o art.19 alin.(2) – Pe parcursul exercițiului bugetar, autoritățile deliberative pot aproba
rectificarea bugetelor prevăzute la alin.(1) lit.a) și b), în termen de 30 de zile de la data
intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum și ca urmare a unor
propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. Rectificărilor bugetelor locale
li se vor aplica aceleași proceduri ca și aprobării inițiale a acestora, cu excepția termenelor
din calendarul bugetar.
Față de elementele prezentate, în temeiul art.45 alin.(2) lit.e) din Legea administrației publice locale
nr.215/2001, republicată, modificată şi completată, propun spre dezbatere și aprobare proiectul de
hotărâre nr.5167/11.09.2018 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Şoldanu,
judeţul Călăraşi, pe anul 2018.
p. Primar,
viceprimar, Iulian MARIN
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