ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
CONSILIUL LOCAL
Nr.23 din 10.03.2022
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local al comunei Brazi,
judetul Prahova pe anul 2022
Avand in vedere prevederile:
- Legii nr.317/2021 din 28.12.2021, Legea bugetului de stat pe anul 2022;
- art. 5, art.19 alin.(1) lit.a), art. 20 alin.(1) lit.a), art. 25 si art. 26 din Legea nr. 273/2006
privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legii nr.69/2010, Legea responsabilitatii fiscal bugetare, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.b) si alin.(4) lit.a), din Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
Luand in considerare:
- Decizia nr.158 din 18.02.2022 a Directorului General al D.G.R.F.P.Ploieşti cu privire
la alocarea a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul comunelor, oraselor, municipiilor;
-referatul de aprobare intocmit de Primarul comunei Brazi prin care se propune rectificarea
bugetului local al comunei Brazi, judetul Prahova pe anul 2022;
-raportul de specialitate al compartimentului de resort cu privire la proiectul de hotarare privind
rectificarea bugetului local al comunei Brazi, judetul Prahova pe anul 2022;

-rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brazi;
-avizul secretarului general al comunei Brazi, judetul Prahova;
În temeiul art. 139 alin.(3) lit.a) si art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
Consiliul local al comunei Brazi, judetul Prahova adopta prezenta hotarare :
Art. 1 Se aproba bugetul local al comunei Brazi pe anul 2022 la venituri totale in suma
de 35.531 mii lei, iar la cheltuieli in suma de 46.481 mii lei.
Art. 2 Veniturile prevazute la art. 1 in suma de 35.531 mii lei cuprind veniturile sectiunii
de functionare in suma de 27.012,50 mii lei, plus veniturile sectiunii de dezvoltare in suma de
8.518,50 mii lei.
Art. 3 Veniturile sectiunii de functionare ale bugetului comunei Brazi pe anul 2022 se
constituie astfel :
- venituri proprii, cu excepţia veniturilor din valorificarea unor bunuri 31.036,95 mii lei
- subvenţii pentru finanţarea cheltuielilor curente 603 mii lei
-sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanţarea cheltuielilor
curente 3.890,55 mii lei
- vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a
bugetului local - 8.518,00 mii lei
Art. 4 Veniturile sectiunii de dezvoltare ale bugetului local al comunei Brazi pe anul
2022 se constituie astfel :
- Varsaminte din sectiunea de functionare 8.518 mii lei
- Sume rezultate din valorificarea unor bunuri 0,5 mii lei

Art. 5 Cheltuielile prevazute la art. 1 din prezenta hotarare in suma de 46.481 mii lei
cuprind cheltuielile sectiunii de functionare in suma de 27.012,50 mii lei si cheltuielile sectiunii
de dezvoltare in suma de 19.468,50 mii lei.
Art. 6 Cheltuielile.sectiunii de functionare se prezinta astfel :
- Cheltuieli de personal 6.790 mii lei
- Bunuri si servicii 14.463,50mii lei
- Fond de rezerva 50 mii lei
- Transferuri curente intre unitatile administratiei publice 540 mii lei
- Asistenta sociala
1.380 mii lei
- Alte cheltuieli
3.794,50 mii lei
- Plati recuperate in anul curent
-5.50 mii lei
Art. 7 Cheltuielile sectiunii de dezvoltare se prezinta astfel :
- Cheltuieli de capital 19.468,50 mii lei
Art. 8 Aproba la sursele de venituri proprii si subventii in anul 2022 bugetul de venituri,
sectiunea de functionare, suma de 542 mii lei, pentru Clubul Sportiv Brazi, iar la cheltuielile
surselor de autofinantare suma de 542 mii lei pentru Clubul Sportiv Brazi
Art.9 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Primarul comunei Brazi,
judetul Prahova si de compartimentele cu atributii in domeniu din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, iar hotararea se aduce la cunostinta publica si se comunica, in
conditiile legii, persoanelor si autoritatilor interesate prin grija secretarului general al unitatii
administrativ-teritoriale.

.
INIȚIATOR,
PRIMAR,
Leonaș RADU

PRIMARIA COMUNA
BRAZI
Str. TEILOR Nr. 45, Judetul PRAHOVA, ROMANIA
C.F: 2845290, e-mail:contabilitate@pcbrazi.ro Tel 0244/480700
Nr.11.153 din 10.03.2022

REFERAT DE APROBARE
A PROIECTULUI DE HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA
BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUEILI AL COMUNEI BRAZI,
JUDETUL PRAHOVA PE ANUL 2022
Potrivit Legii nr. 317/2021 Legea Bugetului de stat pe anul 2022, bugetul de venituri si
cheltuieli al Comunei Brazi se compune din sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare,
atat pentru venituri cat si pentru cheltuieli.
Prin decizia Directorului DGFPS Prahova nr.158/18.02.2022 a fost alocata suma de 476
mii lei, cote defalcate din TVA pentru plata cheltuielilor cu bunurile si serviciile pentru scoli.
Suma alocata,este 3.890,55 mii lei,impartita astfel:pentru cheltuieli materiale invatamant
476 mii lei, pentru indemnizatii si salarii persoane cu handicap 3.023.55 mii lei, tichete sociale
pentru gradinita 20 mii lei , sume pentru elevi cu cerinte educationale speciale CES 64 mii lei
si 307 mii lei burse..
Bugetul total prevazut pentru anul 2022 la partea de venituri este de 35.531 mii
lei,majorat cu 476 mii lei fata de 35.055 mii lei,aprobati anterior :
sectiunea de functionare si 27.012.50 mii lei majorat cu 476 mii lei fata de 26.536,50
mii lei
si sectiunea de dezvoltare 8.518.50 mii lei.
pentru cheltuieli.
Bugetul prevazut este de 45.529 mii lei, majorat cu 476 mii fata de 46.005 mii lei din
care pentru sectiunea de functionare,este prevazuta in suma de 27.012,50 mii lei iar sectiunea
de dezvoltare 19.648,50 mii lei.
In cadrul sectiunii de dezvoltare este prevazuta a se cheltui suma de 10.950 mii lei,
Sumele vor fi repartizate prin Decizia Directorului DGFPS si va fi actualizat in functie
de sumele repartizate. Proiectia propunerii de buget, a fost efectuata avandu-se in vedere
prevederile anului precedent.

La sursele proprii de venit au fost prevazute urmatoarele:

Nr
crt
1
2
3.
4.

Nume indicator

Cod Indicator

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

03.02
04.02
05.02
07.02

11
18.761
40
10.343

5
6.

Sume defalcate din TVA
Alte imp si taxe generate de
bunuri si serv

11.02
12.02

3890,55
0

7.
8.
9
10.
11
12.

Taxe pe servicii specifice
Taxe pe utilizarea bunurilor
Alte venituri din proprietate
Venituri din taxe administrative
Venituri din amenzi
Diverse venituri

15.02
16.02
30.02
34.02
35.02
36.02

0
1050
230
10
300.45
295

13
13

|Donatii si sponsorizari
Venituri din valorificari de
bunuri
Subventii
Subventii de la alte institutii
TOTAL

37.02
39.02

0
0

42.02
43.02

600
0
35531

14
15

Prevedere initiala 2022

La partea de cheltuieli,suma de 476 mii lei va fi repartizata la capitolul bugetar
54.02.50 Alte actiuni publice generale,articolul 20.30.30 Alte bunuri si servicii si va avea fi
utilizata pentru plata cheltuielilor pentru ajutorul refugiatilor.
Astfel,captitolul bugetar 54.02 Alte actiuni publice se majoreaja cu 476 mii lei fiind
1.075 mii lei.
Restul cheltuielilor bugetare aprobate, raman nemodificate.
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