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H O T A R A R E A  Nr.52 

Din 29  Noiembrie  2013 
                                                                                                
             Privind:  Rectificarea bugetului local pe  anul  2013 
 
              Consiliul local Romanu intrunit in sedinta ordinara la data de 29.11.2013; 
              Avand in vedere: 
              Raportul d-nei Inspector Taraş Fanica cu privire la necesitatea aprobării rectificarii  bugetului local  ; 
              Decizia nr.992/11.11.2013 a şefului Administraţiei judeţene a Finanţelor Publice Brăila privind 
finanţarea cheltuielilor deşcentralizate la nivelul comunelor; 
   Decizia nr.992/20.11.2013 a şefului Administraţiei judeţene a Finanţelor Publice Brăila privind 
repartizarea pe unităţi administrative teritoriale a influenţelor rezultate ca urmare a rectificării nivelului 
maxim al cheltuielilor de personal; 
              Avizele comisiilor de specialitate; 
              In baza Legii nr.5 din 22.02.2013 privind Legea Bugetului de Stat pe anul 2013; 
              In baza OUG nr.99/30.10.2013 privind reectificarea bugetului de stat pe anul 2013; 
              In baza art.34,alin.2 si art.50 din Legea nr.273/2006,modificata ,privind finanţele publice locale 
modificata si completata cu OUG nr.63/2010 precum si stabilirea unor masuri financiare si a Legii 
nr.571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare privind Codul Fiscal;       
               In conformitate cu  art.36,alin..1,2 lit. c şi alin. 4 lit.a din Legea nr.215/2001 republicată cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
              In temeiul art. 45,alin.2 lit. a  din Legea nr.215/2001 republicata cu modificarile ulterioare privind 
administratia publica locala 
 
                                                                         H O T A R A S T E    : 
 
                Art.1. Se  rectifica bugetul local pentru trim IV. In sauma de 40 mii ,sume defalcate din TVA pentru 
finanţarea cheltuielilor descentralizate astfel: 
                - Salarii învăţămănt         +   7    mii lei 
                - Indemnizatii  lunare      + 33    mii lei 
                Art.2. Se rectifica bugetul local pentru chgeltuieli de personal astfel: 
                  CHELTUIELI : 
                - Cap. 24.65.02.10.10.01  - învăţămănt salarii                 +    7   mii lei 
                - Cap. 24.28.02.57            - indemnizaţii asistenţi            +  33   mii lei 
                - Cap. 24.51.02.10.           – autorităţi executive salarii    +  29   mii lei 
                - Cap. 24.74.02.20            - protec’ia mediului                 +    5   mii lei 
                   VENITURI : 
                - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată                +  40   mii lei 
                - Impozite şi taxe pe proprietate                                        +  34   mii lei 
                Art .3. D-na Inspector Taraş Fănica va duce la îndeplinire prezenta hotarare. 
                Art..4. D-ul secretar de comună va face publică prin orice mijloace de informare persoanelor 
interesate. 
                                                 
                              Preşedinte de şeinţă,                                                        CONTRASEMNEAZĂ, 
                                  Şişu  Dumitru                                                                    Secretar comună,                                        

                                                                                                  Zainea Cristian George 
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