
    ROMÂNIA

     JUDEŢUL BRAŞOV
          CONSILIUL LOCAL BUNEŞTI  

             
 România–Judeţul Braşov–Comuna Buneşti–Cod 507035-tel/fax-0268248710

H O T Ă R Â R E A  nr.25
din data de 23.11.2016

Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli.
 

                               Consiliul local Buneşti întrunit în şedinţă publică, lunară, ordinară în  data de 23.11.2016, 
                              Văzând proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul comunei Buneşti, privind rectificarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli, însoţit de raportul compartimentului financiar-contabilitate şi avizat de comisia 
economică, 
                               Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind Finanţele Publice Locale, actualizată; ale 
Legii nr.82/1991 a contabilităţii, republicată şi actualizată; ale Legii nr.339/2015 privind bugetul de stat pe anul 
2016, coroborate cu prevederile art.36, alin.(4), lit.a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, 
                               În temeiul art.45, alin.(2), lit.a din Legea nr.215/2001, republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1: Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli după cum urmează:

VENITURI: -se majorează următoarele capitole:
Cap.42.02.28 subv.primite din fd.de intervenţie = 9.000 lei;
Cap.43.02.31 sume alocate din bugetul AFIR pt.susţinerea proiectelor din PNDR 2014 -2020 = 140.640 lei;
Cap.48.02.04 programe din FEADR = 278.100 lei;
Subvenţii = 50.000 lei;
Cap.04.02.04 cote defalcate din imp.pe venit pt.echilibrarea bugetelor locale = 76.000 lei;
Cap.18.02.20 impozite şi taxe = 17.500 lei.
Cap.11.02.06 sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetelor locale = - 6.000 lei;

CHELTUIELI: -se majorează următoarele capitole:
Cap.51.02.10 salarii administraţie = 27.882 lei;
Cap.68.02.10 salarii asistenţi personali = 16.130 lei;
Cap.70.02.10 salarii gospodărie comunală = 3.790 lei;
Cap.87.02.10 salarii informare turistică = 6.360 lei;
Cap.51.02.01.30 chelt.materiale administraţie = 10.000 lei;
Cap.65.20.01.30 chelt.mat.învăţământ alte bunuri şi servicii = 20.000 lei;
Cap.65.20.02 chelt.mat.învăţământ reparaţii curente = 70.000 lei;

CHELTUIELI INVESTIŢII: -se majorează capitolele:
Cap.70.02.71 alimentare cu apă construcţii -Remediere sistem de alimentare cu apă şi evacuare ape uzate în 

loc.Viscri, comuna Buneşti, jud.Braşov = 100.000 lei;
Cap.74.02.71 protecţia mediului construcţii – Reţea de canalizare comuna Buneşti = 300.000 lei;
Cap.84.02.71 drumuri construcţii –Reabilitare drum comunal DC 29; E60(DN13) –loc.Roadeş, comuna Buneşti, 

0+000+7+500-7,5 km = 335.000 lei.

Se diminuează cap.84.02.71 drumuri construcţii –pod extravilan Criţ peste pârâul Tare, pe drumul de exploatare = 
323.920 lei.

 
Art.2:  Primarul comunei Buneşti împreună cu compartimentul financiar-contabilitate vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                CONTRASEMNEAZĂ
                                                                                                           SECRETAR   
            Gheorghe MONEA                                                     Adrian Gheorghe PĂLĂŞAN

Cvorum: Nr. consilieri în funcţie = 11; prezenţi la şedinţă = 11; voturi  pentru = 10; voturi împotrivă = 0; abţineri = 1. 
Difuzare : 1 ex.la Instituţia Prefectului; 1ex.la primarul comunei; 1 ex.la dosarul de şedinţă; 2  ex.difuzare.


