ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMANA BRAZI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind rectificarea b ugetului local
al comunei Brazi, judetul Prsltova pe anul 2017
Yazand referatul 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
Avand in vedere prevederile Legii nr.6/2017, Legea bugetului de stat pe anul 2017,
prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63 din 13.09.2017 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2017 si prevederile art. 19 alin.(2) din Legea nr.
27312006 privind hnantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu Decizia Directorului General al D.G.R.F.P. Ploiesti nr.4195 din
22.09.2017 privind rectificarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru
finantarea cheltuielilor descentralizate si de modificare a cotelor defalcate din impozitul pe
venit;
Avand in vedere rapoartele de avrzare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local Brazi si avrzul secretarului unitatii administrativ-teritoriale ;
in temeiul art.36 alin.(2) lit. b), coroborat cu alin.(4) lit. a), art.45 alin.(2) lit.a) si
art.1l5 alin.(l) lit.b) din Legea nr.21512001 privind administratia publica locala, republicat[
in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare,

Consiliul locul al comunei Brazi, jucletul Pruhova adopta prezenta hotarare :

I

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.

Art.2 Veniturile prevazute la art. I in suma de 31.838,50 mii lei cuprind veniturile
sectiunii de functionare in suma de 25.256,50 mii lei plus veniturile sectiunii de dezvoltare in
suma de 6.582 mii lei.
Art.

3

Veniturile sectiunii de functionare ale bugetului comunei Brazi pe anul 2017

se

constituie astfel :
- venituri proprii, cu exceplia veniturilor din valorificarea unor bunuri 26.641,50 m1i
lei.
- subvenlii pentru finanlarea cheltuielilor curente 4 mii lei
- sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanlarea cheltuielilor
curente 5.181 mii lei
- vdrsdminte din secliunea de func{ionare pentru finanlarea secjiunii de dezvoltare a
bugetului local - 6.570 mii lei

Art.

4

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. 5 Cheltuielile prevazute la art. I 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, 6 Cheltuielile sectiunii de functionare se prezintaastfel :
- Cheltuieli de personal 8.884.30 mii lei
- Bunuri si servicii 12928$4 mii lei
- Fond de rezerva 50 mii lei
- Transferuri curente intre unitatile administratiei publice 890 mii lei
- Asistenta sociala
966,4\ mii lei
- Alte cheltuieli
1.555 mii lei
- Plati recuperate in anul curent - 17.25 mii lei

7

Art,

-

Cheltuielile sectiunii de dezvoltare,
Cheltuieli de capital 31.992 mii lei

Art.

I

se prezinta

astfel

:

Aproba la sursele de venituri proprii si subventii in anul 2Ol7 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 autofinintare
925 mii lei, 605 mii lei pentru Clubul Sportiv 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 compartimentul 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 2010, legea 27312006 Legea privind finantele publice locale a fost
modificata prin OG63/20l0.Conform noilor modificari,bugetul total ,.
din bugetul
"orpune
sectiunii de functionare si bugetul sectiunii de dezvoltare.
In Monitorul Oficial al Romaniei nr.737113.09.2017 a fost publicata Ordonanra
de Urgenta a Guvemului nr.63113.09.2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe
anLrl
2017, care la art.45 prevede :

alin' (l), litera b): "se majoreaz6 sumele defalcate din taxa pe valoarea acl6ugatd

peptru
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor. oraqelor, rnunicipiilor,
sectoarelor si
municipiului Bucuresti . potrivit anexei nr. 4.,.
Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor cu
salarii" s;roruri.
indernnizatii si alte drepturti salariale in bani stairilite prin lege, precum si contribrtiile
albre,re
acestora din institutiile de invatamant preuniversitar de stat vor fi "repaftizate pe.iuclete
si
municipiul Bucuresti prin hotirdri ale Guvernului. initiate de Ministerul bducatiei Nationalc.,'

- alin. (5): "Repartizatea sumelor defalcate din taxa pe valoarea addugatd prevazute
la alin. (4) pe
comune, orase. municipii, sectoare si municipiul Bucuresti, dupi iur,'re face prin
clecizie a
directorului directiei generale regionale a finantelor publice/sefului administratiei judeterre
a
finantelor publice. iar pentru finantarea r-rnitdtilor de ?nvltamAnt preuniversitar cje
stat. cu
asistentl tehnic[ de specialitate a inspectoratului scolar. in functie de numdrul de
elevilprescolari
si standardele de cost aferente si de nurnlrul cle beneficiari ai serviciilor respective.,'

- alin. (6): " Economiile inregistrate la plata drepturilor stabilite potrivit prevederilor Leeii nr.
8512A16 in unititile de invdt.lm6nt special" in ceirtrele de resurse si asistentd
education.lii si in

unitetile de invdtdrn6nt preuniversitar de stat pot fi utilizate pentru plata salariilor. sporuriiur.
indemnizatiilor si a altor drepturi salariale in hani stabilite prin lege, precum si penrrs
plata
contributiilor aferente acestora, pentru aceeasi categorie de personal,'.

- alin. (7): "Economiile

inregistrate la finantarea unor cheltuieli descentralizate la *ivelul
cu
exceptia
celor prevdzute la alin. (6), pot fi utilizate pentru finantarea celorlalte
.iudetelor,
categorii de cheltuieli care. potrivit legii, se f.inanteaz[ din aceeasi sursd, f]r6 a
af-ecta finantarea
celorlalte servicii care se asigur[ din suma totard repartizatl.

In aceste conditii,in urmare a solicitarii Comunei Brazi,au fost reparizati pentru
plata drepturilor salariale si indemnizatiile peroanelor cu handicap suma de 200 mii lei,si a fost
retrasa suma de I I mii lei de la tichetele pentru prescolari.
Sumele prevazute a la incasa din Sume defalcate din TVA ,se majoreaza cu 189
mii lei,fiind de 5181 miilei.
La impozite si taxe pe poprietate se retrage de la impozit pe cladiri persoane
juridice suma de 189 mii lei,suma prevazuta a se incasa fiind de 7060 mii lei.
Bugetul Comunei Brazi,la sursa de ventituri ramane nemodificat.fiind de
3 1838.50 mii lei.
Cheltuielile Bugetului Local al Comunei Brazi pe anul 2017,pentru sectiunea de
functionare vor fi conform estimarii veniturilor in sumi de 25256.50 mii lei, iar pentru bugetul
de dezvoltare in suma de 31.982 mii lei ,aprobate prin bugetul initial aprobat.
La sursele de venituri proprii si subventii in anul 2Ol7 bugetul de venituri
sectiunea de functionare se stabileste in suma de 925.00mii lei astfel:
Venituri club sportiv Brazi
605.00 mii lei
Venituri Camin Cultural Brazi
320.00 mii lei
Cheltuieielile surselor de autofinantare vor fi:
-Cheltuieli ale Clubului Sportiv Brazi
605.00 mii lei.
-Cheltuieli ale Caminului Cultural Brazi
320.00mii lei
Fata de acestea situatie propun spre aprobare bugetul local al comunei Brazi pe
anul2017.
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