
ROMANIA 
JUDETUL ILFOV 
CONSILIUL LOCAL STEFANESTII DE JOS 
 
 

HOTARAREA NR. 32/29.08.2011 
 
 
 Consiliul local al comunei Stefanestii de Jos – Ilfov, intrunit in sedinta 
extraordinara in ziua de 29.08.2011, 
 Avand in vedere Expunerea de motive a primarului comunei, dl. 
Rababoc Anghel, precum si Raportul de specialitate al compartimentului de 
resort, 
 Luand in considerare Avizul comisiei de specialitate a Consiliului 
local, 
 Cu respectarea Legii nr. 286/2010 a bugetului de stat pe anul 2011 si a 
contractului de finantare nr. C322040882500008/02.06.2009, 
  In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, republicata, privind 
Administratia publica locala, 
 
 

HOTARASTE : 
 
 

 Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului local al comunei Stefanestii de 
Jos – Ilfov, pe anul 2011, in suma totala de 30.859.162 RON, pe capitole, 
subcapitole, articole si alineate, conform Anexei 1 ce face parte integranta 
din prezenta hotarare.  
 Art. 2 Primarul comunei va asigura aducerea la indeplinire a prezentei 
hotarari. 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                   SECRETAR COMUNA, 
 
 
 
 
Consilieri prezenti: 13 
 
Cu un numar de __12__ voturi “pentru” din 13 consilieri in functie 

 
 



RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

 Rectificarea bugetului local pentru luna august 2011 are la baza urmatoarele: 
- includerea in bugetul local a urmatoarelor venituri: 

- 9.391.703 RON sume aferente proiectului integrat masura 322; 
- 600.000 RON din cote defalcate din impozitul pe venit. 
 

- virari de credite intrabugetare: 
- 150.000 RON de la capitolul „gospodarie comunala” (bunuri si servicii); 
- 180.000 RON de la capitolul „gospodarie comunala” (investitii); 
- 1.000.000 RON de la capitolul „drumuri” (asfaltare). 
 

TOTAL BUGET RECTIFICAT: 30.859.162 RON 
 
 

 Pentru aceste sume au fost propuse urmatoarele directii de cheltuieli: 
 

1. pentru veniturile intrate in buget: 
- cei 9.391.703 RON (sume aferente proiectului integrat 322) vor fi cheltuiti in 

cadrul proiectului integrat astfel: 
- 8.368.525 RON: apa si canalizare; 
- 985.653 RON: asfaltari de drumuri; 
- 37.525 RON: produse festival mestesugaresc. 

 -    cei 600.000 RON (venituri din cote defalcate dim impozitul pe venit)primesc 
ca destinatie de cheltuieli: 
   - 600.000 RON: festivitati „ziua comunei” 
 

2. pentru virarile de credite intrabugetare: 
- suma de 1.000.000 RON provenita de la capitolul „drumuri” (asfaltare), 

primeste urmatoarea destinatie de cheltuieli: 
- 300.000 RON: dotari policlinica; 
- 500.000 RON: sport (vestiare); 
- 200.000 RON: intretinere parcuri. 

 -    suma de 180.000 RON provenita de la capitolul „gospodarie comunala” 
(investitii) primeste ca destinatie de cheltuieli „festivitati ziua comunei”; 
 -    suma de 150.000 RON provenita de la capitolul „gospodarie comunala” 
(bunuri si servicii” primeste urmatoarea destinatie de cheltuieli: 
   - 100.000 RON investitii sport; 
   - 30.000 RON reparatii biserica; 
   - 50.000 RON iluminat public.   

 
 

REFERENT, 
 

M. BIRJARU 


