ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
CONSIUUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea proiectului de buget sl Comunei Brazi,
judetul Prahova pe anul 2019 si estimari pentru anii 2020 2022

-

Luand in dezbatere referatul intocmit de domnul primar si raporlul de specialitate
al serviciului financiar-contabil prin care propune aprobarea proiectului de buget pe anul
2019 si estimari pentru anii 2020 - 2022;
Vazand scrisoarea-cadru nr. 465623128"09.2018 a Ministerului Finantelor publice
transmisa de D.G.F.P. Prahova privind eontextul macroeconomic, metodologia de
elaborare a proiectului de buget pe anul 2019 si a estimarilor pentru anii 2020 - 2022
precum si limita sumelor def-alcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea
bugetelor localel
ln baza prevederilor art. 34 alin.(1) din Legea nr.50012002 privind finantele
publice, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederilor art. 38 din Legea
nr.27312006 privind finantele publice locale. cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere rapoarlele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local Brazi si avizul secretarului unitati i adm inistrativ-teritoriale;
in temeiul art.36 alin.(1), alin.(2) lit. b) coroborat cu alin.(4) lit. a). art.45 alin.(2)
lit.a) si art.1l5 alin.(1) lit.b) din Legea nr.2l5l2OOl privind administratia publica locala.
republicata in anul 2007. cu modificarile si completarile urterioare.

Primarul comunei Brazi, judetul Pruhova emite prezenta dispozitie:
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Se aproba
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Total Venituri Buget
Local(sursa 02)
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Veniturile prevazute la art. I sunt cuprinse in veniturile proprii conform
privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile

nt.273112006
ulterioare.

Art.3 Cheltuielile prevazute la art" I din prezenta hotarare reprezinta cheltuieli de
personal, cheltuieli cu bunuri si servicii" transferuri, subventii si cheltuieli de capital.
Art. y' Prevederile

prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de primarul
comunei Brazi,judetul Prahova, de compartimentele cu atributii in domeniu din cadrul
aparatului de specialitate al primarului si vor fi transmise persoanelor si autoritatilor
interesate de secretarul unitatii administrativ-teritoriale.
SEDINTA,
un

Brazi, 23 octombrie
lYr"44.

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
Georgeta Enescu
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ROMANIA
JADETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
PRIMARIA
Nr. 21.353 din 17.10.2018

REFERAT
pentru elaborarea proiectului de buget pe unul 2019
si a estimarilor pentru anii 2020 - 2022
in conformitate cu prevederile Legii privind finanlele publice locale. nr.273l2OrJ6,
ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale trebuie sa depund la direcliile generale
ale finanlelor publice proiectele bugetelor iocale echilibrate gi anexele la acestea, pentru
anul bugetar urmitor, precum qi estim[rile pentru urmdtorii trei ani, potrivit metodologiei
elaborate de Ministerul E,conomiei gi Finanlelor.
Potrivit prevederilor Legii privind finanlele publice. nr.50012002. cu modificarile
ulterioare, ordonatorii principali de credite trebuie sa depund la Ministerul Economiei qi
Finanfelor propunerile pentru proiectul de buget qi anexele [a acesta.
Prin Scrisoarea cadru 465623128.09.2018. au fost stabilite criteriile refbritoarele la
indicatorii cuprinsi in proiectia bugetara."
La dimensionarea veniturilor publice locale s-au luat in considerare efectele
anticipate ale masurilor legislative aprobate privind impozitele si taxele locale,respectiv
Codul Fiscal. prin implicarea directa a autoritatilor administratiei publice locale in
stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitelor si taxelor locale si a
altor venituri ale unitatilor administrativ teritoriale prin compaftimente proprii de
specialitate.
Propunerile de buget pentru anul 2019 gi estimarile pentru anii 2020-2022 sunt
integrate intr-un context macroeconomic consistent cu tendinlele din economie, care
eviden{iazd urmitoarea evolu{ie a principalelor agregate macroeconomice. E,stimarea
veniturilor bugetelor locale se bazeazi pe:
- constatarea gi evaluarea materiei impozabile gi a bazei de impozitare. stabilita in
condiliile legii. in func{ie de care se calculeaza impozitele qi taxele locale;
- evaluarea serviciilor prestate gi a veniturilor oblinute din acestea;
- alte elemente specifice, inclusiv pe serii de date, in scopul evaludrii corecte a
veniturilor.
in fundamentarea c6t mai corecta a unei planificdri bugetare, in cazul veniturilor
curente. trebuie sa se tind seama de urmdtoarele elemente:
- nivelul fiscalitalii. Acesta trebuie flxat in func{ie de obiectivele autorit[1ilor
administraliei publice locale respective;
- dezvoltarea economicd ce influenleaza direct cregterea/descre$terea bazei de
impozitare gi care influenleazi direct gi nivelul de incasare a impozitelor locale
La fundamentarea gi dimensionarea cheltuielilor publice Iocale, s-a avut in vedere,
activit6ti, programe. proiecte, obiective, se vor avea in vedere atribuliile care revin
autoritalilor administra{iei publice locale, priorit[1ile stabilite de acestea in vederea
funclion[rii lor in interesul comunitalii locale.

Stabilirea cheltuielilor bugetelor locale se
posibilit{ile reale de ?ncasare a veriiturilor bugetelor

zd in stricta corelare cu
.sirate a se realiza.
De asemenea, la fundamentarea cheltulelilo.
r-u finlt seama de prevederile art.33
alin'(7t) $i (7') din Legea nr-2.7312006 privind
nnun1"t. fruri." locale, .,
-oaiti.arile qi
completdrile ulterioare, potrivit caroia
efectuea

r*r[,

autoritdtil; ad'ministraliei publice locale pot
cuprinde in bugetele locale investi{ii a cdror
finanlare este asiguiata iin venituri proprii
numai dacd au asigurate integral veniturile n"""ru."
acoperirii cheltuielilor curente,
cuprinse in sec(iunea de funclionare, pentru
realizarea atribufiilor gi competen{elor
stabilite P.rin lege, specifice fiecdrei unitali administrativ-teritoriale/subdiviziuni
adm i nistrati v-teritorial e.
cheltuielile de personal au fost stabilite tinind
seama de dimensionarea la strictul
necesar a personalului de specialitate
administrativ si auxiliar finantat de la buget
in
concordanta cu programele si atributiile pe
care le are de realizatfiecare institutie.
cheltuielile reprezentand bunuii gi servicii ," ,ro.
stabili pe baza actelor
normative specifice fiecdrui domeniu
activitate,- precum qi a legisla{iei care
_ie .
reglementeazdnotmativele de cheltuieli. Fundamentarea
categorii de cheltuieli se
-' acestor
-'-va face in raport cu indicatorii specifici
fiecdrei actiu;i
Subvenfiile vor fi stabiite in concordantd cu
reglementdrile din actele normative
care constituie baza legala de acordare a
acesto ra, prezentiindu-se fundamentdrile
corespunzStoare pentru fiecare naturd
de subvenlie
Transferurile cdtre instituliile publice ale
cdror cheltuieli curente gi de capital se asigurd,
potrivit legii, din venituri proprii qi sume acordate
de ra bugetul local, dupd caz, se
stabilesc in func{ie de programele acestora.
Pentru cheltuielile de capital s-a asigurat
o crestere a acestora la nivelul cresterii
prognozata pentru anul 2019 si proiectia
acesteia pentru anii ulteriori, avindu-se in
vedere
ca in listele de investitii incepute in anii precedenti
si neterminate, pentru care exista
conditii de finalizare pina la incheiereu.r..oitirlui
bugetar ai anutui 2olg.
Fata de acesta situatie proiectul bugetului
de venituri sI cnettuleli se prezinta astfel;
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Buget venituri proprii
si subventii(sursa l0)
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Fata de aceasta situatie se supune spre aprobare Proiectul
Bugetului Local
al comuneiBrazipe anul 2019 si estimari2020_20)2.

Primar
Radu Leonas

Intocmit,
Radq,Elena
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