ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind rectificarea bugetului local
al comunei Brazi, iudetul Pruhova pe anul 2017
Yazand ref'eratul intocmit de primarul comunei si raportul de specialitate al sefului
serviciului financiar-contabil, prin care se propune rectificarea bugetului local al comunei
Brazi,judetul Prahova pe anul 2017
In baza prevederilor Legii nr.612017. Legea bugetului de stat pe anul 2017 si
prevederile art. 19 alin.(2) din Legea nr.27312006 privind finantele publice locale. cu
modificarile si completarile ulterioare:
In conformiiate cu Decizia Directorului General al D.G.R.F.P" Ploiesti nr.1571 din
31.08.2017 privind modificarea repartrzarii pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe
valoare adaugata pentru f-rnantarea cheltuielilor de personal la institutiile de invatamant
preuniversitar de stat pentru anul 2017;
Avand in vedere rapoarlele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local Brazi si avizul secretarului unitatii administrativ-teritoriale;
in temeiul art.36 alin.(2) lit. b). coroborat cu alin.(4) lit. a), afi.45 alin.(2) lit.a) si
ar1.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.2l5l2OO1 privind administratia publica locala. republicata

in anul 2007. cu modificarile si completarile ulterioare,

Consiliul local al comunei BraZi,iudetul Prahova adopta prezenta hoturare :
Se aproba bugetul local al comunei Brazi pe anul 2017 la venituri totale in
suma de 31 .838.50 mii lei iar la cheltuieli in suma de 57 .238,50 mii lei.

Art.

I

Veniturile prevazute la art. 1 in suma de 31.838,50 mii lei cuprind veniturile
sectiunii de functionare in suma de25.256,50 mii lei plus veniturile sectiunii de dezvoltare in
sunra de 6.582 mii lei.

Art.2

Art.

3

Veniturile sectiunii de lirnctionare ale bugetului comunei Brazi pe anul

201 7 se

constituie astt-el :
- venituri proprii. cu exceplia veniturilor din valorificarea unor bunuri 26.830.50 mii
lei.
- subvenJii pentru finan{area cheltuielilor curente 4 mii lei
- sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanlarea cheltuielilor
curente 4.992 mii lei
- vf,rslminte din secliunea de funclionare pentru finanlarea sec{iunii de dezvoltare a
bugetului local - 6.570 mii lei

Veniturile sectiunii de dezvoltare ale bugetului local al comunei Brazi pe anul
2017 se constituie astfel :
- Varsaminte din sectiunea de functionare 6.570 mii lei
- Sume rezultate din valorificarea unor bunuri 12 mii lei

Art.

4

5

Cheltuielile prevazute la art. 1 din prezenta hotarare in suma de 57.238,50 mii
lei cuprind cheltuieli sectiunii de functionare in suma de 25.256.50 mii lei si cheltuielile
sectiunii de dezvoltare in suma de 31.982 mii lei"

Art.

Art. 6 Cheltuielile sectiunii de functionare se prezinta astfel :
- Cheltuieli de personal 8.884.30 mii lei
- Bunuri si servicii 12.928,04 mii lei
- Fond de rezerva 50 mii lei
- Transferuri curente intre unitatile administratiei publice 890 mii lei
966,41 mii lei
- Asistenta sociala
mii lei
1.555
- Alte cheltuieli
- Plati recuperate in anul curent - 17.25 mii lei

Art.

-

7

Cheltuielile sectiunii de dezvoltare,
Cheltuieli de capital 31.982 mii lei

se prezinta

astfel

:

Art.8

Aproba la sursele de venituri proprii si subventii in anul 2017 bugetul de
venituri, sectiunea de functionare, suma de 925 mii lei, 605 mii lei pentru Clubul Sportiv
Brazi si 320 mii lei pentru Caminul Cultural Brazi, iar la cheltuielile surselor de autofinantare
925 mii lei, 605 mii lei pentru Clubul Sporliv Brazi si 320 mii lei pentru Caminul Cultural
Brazi.

Art. 9 De aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari raspunde
ordonatorul principal de credite si comparlimentul cu atributii in domeniu din cadrul
aparatului de specialitate al primarului.
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REFERAT

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUEILI PE ANUL
2017

In anul z1l1,legea 27312006 Legea privind finantele publice locale
a fost modificata prin Oc63l2}l0.Conform noilor modificari,bugetul total se

compune din bugetul sectiunii de functionare si bugetul sectiunii de dezvoltare.
1571131.08.2017 privind modificarea pe
baza Deciziei

ln

nr

trimiestre.

analizei incasarilor pe surse de venituri au fost necesare
modificari asupra prevederilor bugetare in sensul ca au fost suplimentate sume care
unnau a se incasa trimestrele III si IV
Sumele prevazute a se incasa pe surse de venit pentru anul 2017 sunt
urmatoarele,majorate cu 1479.50 mii lei fata de bugetul initial aprobat.

In urma

Mii lei
Prevedere
initiala 2017

Prevedere
septembrie
2017
40.00
-29

Diferente
(+/-)

Nume indicator

Cod
Indicator
03.02
04.02

69.00
17021.00

05.02

34.00

-10.50

23.s0

4.

Impozit pe venit
Cote defalcate din
imp pe venit
Alte impozite pe
venit
Impozite sit axe pe

07.02

7056.00

1.702.00

8.758.00

5

proprietate
Sume defalcate din

tt.02

4992.00

4992.00

6.

TVA
Alte imp si taxe

t2.02

2.00

2.00

t5.02

0.50

0.50

t6.02

620.50

Nr
crt
1

2
J.

7.
8.

generate de bunuri si
serv
Taxe pe servicii
specifice
Taxe pe utilizarea

t702r.00

-60.00

560.50

9
10.
11

t2.
13

t4

bunurilor
Alte venituri din

30.02

nronrietate
34.02
Venituri din taxe
administrative
35.02
Venituri din amenzi
36.02
Diverse venituri
39.02
Venituri din
valorificari de bunuri
42.02
Subventii

TOTAL

160.50

160.s0

1.00

11.00

2t4.50

2t4.50

1

162.00
12.00
4.00
303s9.00

39.00
12.00

-123.00

t479.50

4.00
31.838.50

cheltuielile Bugetului Local al comuneiBrazi pe anul2017,pentru
in sumd de 25256.50
sectiunea de functiororr. uo, fi conform estimarii veniturilor
prin
lei
'aprobate
mii lei, iar pentru bugetul de dezvoltare in suma de 31'982 mii
bugetul initial aProbat.

ICTM,LTUIELILESECTIUNIIDEFLINCTIONARE
1. Capitolul 5l.02.Autoritati publice:
5313.50 mii lei majorat cu 557 mii leifata de
- Cheltuieli totale:

prevedereqanterioarade4T56.50miileidincare
Pentru

12,00 mii lei fata de
Sectiunea de functionare 4198,50 mii lei diminuat cu
4210,50 mii lei
1119 mii lei,majorat cu 569 mii lei fata de 550,00
Sectiunea de dezvoltare
mii lei.pre v azuti anterior.

- Cheltuieli de personal
anterior,prin bugetul initial.
- Cheltuieli materiale
de prevederea anterioara de 1808,00

2.

2402,50 mii lei suma aProbata
1796 mii lei,diminuat cu 12 mii lei fata

mii lei

397'60 mii
Capitolul 54.Oz.Alte servicii publice generale se aloca suma de
si dezvoltare
lei, suma aprobata prin bugetuiinitial .Sectiunea de functionare
este urmatoarea:

pentru serviciul de evidenta a populatiei 257 .60 mii lei;
50,00 mii lei
Pentru Fondul de rezerva
Pentru Alte servicii publice generale(PSl) 90,00 mii lei

