Anexa la HCL Buneşti
Nr.27 din 07.12.2016
VENITURI: -se majorează următoarele capitole:
Cap.11.02.02 sume defalcate din T.V.A pt.finanţarea chelt. descentralizate la nivelul comunelor,
oraşelor şi municipiilor –cod indicator 11.02.02 = 194.000 lei;
Cap.42.02.28 subv.primite din fd.de intervenţie = 9.000 lei;
Cap.43.02.31 sume alocate din bugetul AFIR pentru susţinerea proiectelor din P.N.D.R. 2014 -2020 =
140.640 lei;
Cap.48.02.04 programe din F.E.A.D.R. = 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.
Se diminuează: 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 = 37.382 lei;
Cap.65.02.10 salarii învăţământ = 188.000 lei;
Cap.68.02.10 salarii asistenţi personali = 18.250 lei;
Cap.68.02.57 indemniz.per.handicap grav = 3.880 lei;
Cap.51.02.01.30 chelt.materiale administraţie = 2.338 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;
Cap.84.20.02.00 chelt.mat. reparaţii curente drumuri = 9.000 lei;
Cap.87.02.10 salarii inf.turistică = 6.360 lei;
Se diminuează:
Cap.51.20.25.00 administraţie chelt.judiciare = 9.000 lei;
Cap.70.02.10 salarii gospodărie comunală = 5.710 lei;
CHELTUIELI INVESTIŢII: -se majorează capitolele:
Cap.84.02.71 drumuri construcţii –Reabilitare drum comunal DC 29; E60(DN13) –loc.Roadeş, comuna
Buneşti, 0+000+7+500-7,5 km = 323.920 lei.
Titl.58 proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014
- 2020
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 = 307.662 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 = 11.078 lei.
Se diminuează cap.84.02.71 drumuri construcţii –pod extravilan Criţ peste pârâul Tare, pe drumul de
exploatare = 323.920 lei.
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