ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
1 DECEMBRIE
HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2015

Consiliul Local al comunei 1 Decembrie întrunit in sedintă extraordinară în data de 19 august 2015,
Având în vedere:
- Proiectul de Hotărâre nr. 29/12.08.2015 iniţiat de primarul comunei 1 Decembrie, domnul Petre
Gheorghe, pentru rectificarea bugetului local pe anul 2015, însoţit de expunerea de motive,
- prevederile art. 120 alin. (1), ale art. 121 alin. (1) şi alin. (2) şi ale art. 138 alin. (4) din Constituţia
României, republicată,
- prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu
modificările ulterioare,
- prevederile art. 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,
- prevederile din Legea nr. 186/2014 a Bugetului de Stat pe anul 2015,
- prevederile din O.U.G. nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015,
- adresa transmisă de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr.
65707/04.08.2015, înregistrată la Primăria comunei 1 Decembrie cu nr. 6969/06.08.2015,
- Deciziile nr. 1631 şi 1632 din data de 06.08.2015, emise de Directorul General al D.G.R.F.P. –
Bucureşti, prin care sunt transmise sumele alocate suplimentar comunei 1 Decembrie, din cotele din
impozitul pe venit şi din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale,
- adresa D.G.R.F.P. – Bucureşti nr. 316/14.08.2015, înregistrată la Primăria comunei 1 Decembrie
cu nr. 7218/17.08.2015, prin care ne este comunicată influenţa de +357 mii lei din sume defalcate din
T.V.A. pentru plata salariilor în baza hotărârilor judecătoreşti în unităţile de invatamant preuniversitar de
stat,
luând act de:
a) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat
cu numărul 7153/13.08.2015,
b) avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local,
în conformitate cu prevederile art. 19, ale art. 20 şi ale art. 49 alin. (4) şi (5) din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
în baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei 1 Decembrie pe anul 2015, conform
anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, prin includerea atât la partea de venituri cât
şi la partea de cheltuieli a influenţelor: în sumă de +179 mii lei din cotele alocate suplimentar din
impozitul pe venit, în sumă de +26 mii lei din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor
locale alocate suplimentar, a sumei de +357 mii lei din sume defalcate din T.V.A. pentru plata salariilor
în baza hotărârilor judecătoreşti în unităţile de invatamant preuniversitar de stat şi a sumei de +500 mii
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lei reprezentând sumele transferate de M.D.R.A.P. pentru realizarea obiectivului de investiţii
,,Construcţie extindere grădiniţă cu program prelungit”, prin virări de credite bugetare de la un capitol la
alt capitol al clasificatiei bugetare, precum şi prin virări de credite bugetare între articolele şi aliniatele din
cadrul aceluiaşi capitol al clasificatiei bugetare.
Art. 2. – Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de primarul comunei
1 Decembrie, în calitatea sa de ordonator principal de credite, prin aparatul său de specialitate.
Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei 1 Decembrie, în
termenul prevăzut de lege, primarului comunei, prefectului judeţului Ilfov, persoanelor şi instituţiilor
interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul primăriei.

Preşedintele de şedinţă,
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