
 

ROMÂNIA 

 JUDEȚUL GIURGIU 

  COMUNA  DAIA 

TEL/FAX: 0246/244085   

 E-mail: contact@primaria-daia.ro 

Site: www.primari-adaia.ro 

Nr..4647 / 02.12.2013 

R A P O R T 

 

Intocmit in baza prevederilor art.44 (1) din  Legea nr.215/2001 a administratiei  publice 

 locale, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare 

Subsemnata, Capșa Didina, contabil în aparatul de specialitate al primarului comunei Daia  ,la 

solicitarea initiatorului proiectului  de hotarare  privind  rectificarea bugetului de venituri și 

 cheltuieli al comunei Daia pe anul 2013 
Având în vedere: 

Necesitatea adoptării ,în regim de urgență , a unei hotărâri de consiliu  privind  rectificarea 

bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Daia pe anul 2013 privind și drepturile salariale ale 

cadrelor didactice de pe raza comunei Daia 
și, 
Ținând cont de : 

-adresele  D.G.F.P. nr.33 1362/37266/ 39438 /2013 privind finanțarea cheltuielilor de personal din 

învățământul  preuniversitar de stat 

-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 4633  / 2013 
-prevederile Lg.nr. 5/ 2013 –Legea bugetului de stat pe anul 2013 

-prevederile art.36(4), lit.”a” din Lg.nr.215/2001 a administraţiei publice 

locale,republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

-prevederile art. 19 ( 2), din Lg. nr.273/2006 privind finanţele locale,cu modificările şi 

completările ulterioare 

-prevederile art.39 (4) coroborat cu art .44 (1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
-prevederile art.6 ,alin.9 din Lg.nr.52/2003 privind transparenta decizionala în 

administraţia publica și procesul-verbal nr. 4648 / 2013 

-prevederile H.G. nr.344/2013 pentru completarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 

72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard 

per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele 

locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar 
-prevederile H.C.L. Daia nr.17/25.04.2013 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

comunei Daia pe anul 2013, cu rectificările ulterioare 

-urmează a se rectifica bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Daia pe anul 2013,după 

cum urmează: 

urmează:a)cap.65.02.03.02., art.10 + 19 mii lei, art.20.01.01. +1mii lei 

b)cap.42.02.34.+ 20,50 mii lei 

c)cap.68.02.10 + 20,50 mii lei 

d)cap.11.02.02.+17 mii lei 

e)cap.68.02.05.02. + 17 mii lei 

f)cap.11.02.02 – 13 mii lei 
  Proiectul de hotarare sus-mentionat poate fi supus dezbaterii consiliului local al  comunei 

Daia . 

 
CONTABIL, 

DIDINA CAPȘA 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

   In baza  prevederilor art. 45, alin.6  din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile 

 ulterioare 

 

  Subsemnatul, Barbu Vasile-Mihail , primarul comunei Daia, propun proiectul de hotarare                                                  
  

  privind  rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Daia pe anul 2013 
 

Având în vedere: 

Faptul că : 

– în conformitate cu  adresele  DGFP nr.3 1362/37266/ 39438 /2013 , se impune rectificarea 
bugetului de  venituri și cheltuieli al comunei Daia în procedura prevăzută de art.44 , alin. 1 din 

Lg.nr.215/2001 coroborată cu art.6 din Lg.nr.52/2003 , art. 8 din Lg.nr.273/2006 , precum și faptul că, data de 6 

ale fiecărei luni este dată de salarii și pentru cadrele didactice ale Școlii Daia, iar aceștia nu își pot primi 

drepturile bănești decât în condițiile în care se rectifică bugetul de venituri și cheltuieli al comunei Daia pe 

anul 2013 

            Ținând cont de : 
-adresele  D.G.F.P. nr.33 1362/37266/ 39438 /2013 privind finanțarea cheltuielilor de personal din 

învățământul  preuniversitar de stat 

-prevederile Lg.nr. 5/ 2013 –Legea bugetului de stat pe anul 2013 

-prevederile art.36(4), lit.”a” din Lg.nr.215/2001 a administraţiei publice 

locale,republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

-prevederile art. 19 ( 2), din Lg. nr.273/2006 privind finanţele locale,cu modificările şi 

completările ulterioare 

-prevederile art.39 (4) coroborat cu art .44 (1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
-prevederile art.6 ,alin.9 din Lg.nr.52/2003 privind transparenta decizionala în 

administraţia publica și procesul-verbal nr.4648/2013 

-prevederile H.G. nr.344/2013 pentru completarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 

72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard 

per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele 

locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar 
-prevederile H.C.L. Daia nr.17/25.04.2013 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

comunei Daia pe anul 2013, cu rectificările ulterioare 

 
  Supun dezbaterii și aprobării C.L.Daia proiectul de hotărâre sus-menționat  în procedura de 

urgență . 

PRIMAR 

VASILE BARBU -MIHAIL 
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  privind  rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Daia pe anul 2013 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA, JUDEȚUL GIURGIU 

 
Având în vedere: 

-adresele  D.G.F.P. nr.11553 / 37266/ 39438 /2013 privind finanțarea cheltuielilor de personal din 

învățământul  preuniversitar de stat 

-expunerea de motive a primarului comunei Daia nr. 4633  / 2013 

-raportul de avizare al comisiei economice și  juridice nr.4647 / 2013 
-prevederile Lg.nr. 5/ 2013 –Legea bugetului de stat pe anul 2013 

-prevederile art.36(4), lit.”a” din Lg.nr.215/2001 a administraţiei publice 

locale,republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

-prevederile art. 19 ( 2), din Lg. nr.273/2006 privind finanţele locale,cu modificările şi 

completările ulterioare 

-prevederile art.39 (4) coroborat cu art .44 (1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
-prevederile art.6 ,alin.9 din Lg.nr.52/2003 privind transparenta decizionala în 

administraţia publica și procesul-verbal nr.4648/2013 

-prevederile H.G. nr.344/2013 pentru completarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 

72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard 

per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele 

locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar 

-prevederile H.C.L. Daia nr.17/25.04.2013 privind aprobarea bugetului de venituri și 

cheltuieli al comunei Daia pe anul 2013, cu rectificările ulterioare 
 In temeiul art.45, alin.1, din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 

 modificările şi completările ulterioare 

H O T A R A Ş T E 

 

 Art.1. Se  aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Daia pe 

anul 2013,  după cum urmează : 

A ) se aprobă rectificarea  bugetului local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole și la 

cheltuieli pe capitole,titluri,articole de cheltuieli, subcapitole şi paragrafe pe trimestre  

după cum urmează: 

a)cap.65.02.03.02., art.10 + 19 mii lei, art.20.01.01. +1mii lei 

b)cap.42.02.34.+ 20,50 mii lei 

c)cap.68.02.10 + 20,50 mii lei 

d)cap.11.02.02.+17 mii lei 

e)cap.68.02.05.02. + 17 mii lei 

f)cap.11.02.02 – 13 mii lei 

 Art.2.Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către  primarul 

comunei Daia  și va fi  publictă și pe site :www.primaria-daia.ro .  
 

 PRIMAR                               AVIZEAZĂ , SECRETAR, 

   VASILE-MIHAIL BARBU          NICULINA CHIRAN 

 

http://www.primaria-daia.ro/
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